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Na liście najlepszych pól golfowych w Polsce...
Miejsce otoczone tajemnicą.
Odkryj legendarny projekt pola golfowego Gary'ego Playera

Modry Las Golf Club, Raduń koło Choszczna, woj. zachodniopomorskie

www.modrylas.pl

golf@modrylas.pl

+48 667 710 410

„Podróżować jest bosko" – śpiewała Kora. Wiem to od maleńkości, kiedy
rodzice zakupili samochód marki Łada i przemierzaliśmy nim Polskę od morza aż po Tatry. Trzymając się powyższej zasady każdego roku funduję sobie absolutny reset głowy w miejscu, które ma dla mnie szczególny wdzięk
i charakter. Mowa o Chałupach na Półwyspie Helskim.
Polskie Hawaje. W latach 80. mekka golasów. Od lat 90. – surferów. Piękne
plaże od strony morza i idealne warunki do pływania na desce od strony
Zatoki Puckiej. Jednym słowem – raj. Miejsce nieskrępowanej wolności.
Chałupy rozsławił na całą Polskę Zbigniew Wodecki, przebojem „Chałupy
welcome to” W ramach dygresji dodam, że pierwotnie miała zaśpiewać piosenkę Irena Santor. – Ja mam śpiewać o gołych babach?! Nigdy w życiu!" –
wykrzyknęła. I tak piosenka trafiła do Wodeckiego.
Czy faktycznie jest tam jeszcze plaża dla golasów? Ano jest. Ale żadnych
wyborów miss naturystów już od dawna nie ma. Wynika to z faktu, że jakieś
czterdzieści lat temu naturyści tak mocno rozpanoszyli się w Chałupach,
że podobno odwiedzali okoliczne sklepy, tak jak ich pan Bóg stworzył…
– Pod koniec każdego turnusu przez wieś robili przemarsz. Biustonosze
i kąpielówki na patykach nieśli. Ze sto osób! Myśmy dzieci chowali, żeby
nie patrzyły na to. Dopóki w grajdołach na plaży leżeli, to każdy we wsi
oko przymykał. Ale przesadzili – opowiadała mi jedna znajoma Kaszubka.
I faktycznie golasów przepłoszono na tyle skutecznie, że w czasach obecnych trzeba być mocno wtajemniczonym, żeby na słynną plażę trafić.
Chałupy otaczał artystyczny klimat, były kiedyś ulubionym miejscem
wypoczynku znanych aktorów. Bywali tutaj Zapasiewicz, Gołas, Kamas,
Śląska i Szapołowska. Kwiat aktorstwa z Krakowa i Warszawy. Mieli swój
domek. Przyjeżdżał też Zbigniew Wodecki, który podobno miał tutaj
dziewczynę. To właśnie z Chałup pochodzi historia o niekonwencjonalnych
kąpielach Kaliny Jędrusik.
– Jesteśmy w Chałupach i zawsze około siódmej rano straszny ogonek do
miejscowego małego sklepiczku. Wszystkie rybaczki tam przychodziły,
wśród nich znalazła się Kalina, która tego dnia przyszła kupić szampana.
Rybaczki w kolejce zaczęły się buntować: – Co to? Po szampana? O siódmej
rano? My tutaj po chleb przychodzimy! A Kalina na to: – Ale ja się w szampanie kąpię! – wspominała jej przyjaciółka, Krystyna Cierniak-Morgenstern.
O Chałupach mogłabym jeszcze długo, ale przecież pewnie każdy z Was takie swoje ulubione miejsce ma i wie w czym rzecz. Dodam tylko, że podróż
to stan cudowny i wspaniały. Nieważne dokąd, ale ważne z kim i po co.
Życzę wam więc wspaniałych podróży w te wakacje!
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

Zakończyło się składanie projektów do Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2019. Każdy mieszkaniec stolicy Pomorza Zachodniego mógł złożyć do niego nieograniczoną liczbę propozycji. Co zaproponowali szczecinianie? Pojawiło się kilka naprawdę
bardzo interesujących pomysłów m.in. wodny plac zabaw wraz z parkiem
kieszonkowym, całoroczne sztuczne lodowisko, symulator surfingu na
Wyspie Grodzkiej, 70-metrowy maszt z flagą Polski, wieża spacerowo-widokowa w Parku Leśnym w Zdrojach, miniatura Tatr (z możliwością spacerowania wokół nich), hamaki miejskie w Parku Kasprowicza i Żeromskiego, szczeciński regał książkowy, mural na 70-lecie Pogoni Szczecin oraz
wioskę Flinstonów, Męskie Szopy, czyli inaczej
Warsztaty Miejskie lub Warsztatownie – miejsca,
w których faceci (choć chyba nie tylko) będą mogli
znaleźć niezbędne narzędzia, zejść z oczu współmałżonkom i spotkać ludzi, chętnych do wspólnego majsterkowania. Kolejny pomysł to instalacja
czterech wysuwanych z ziemi toalet (chowają się
gdy nie są potrzebne, mają automatyczny system czyszczenia i dezynfekcji po każdym użyciu,
wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
podobne są w Amsterdamie czy Goteborgu) m.in.
przy fontannie Bartłomiejce oraz po przeciwległej
stronie Jasnych Błoni. Pomysł przedni, tylko co będzie jak się komuś przyśnie w takiej toalecie np.
po zbyt dużej dawce piwa? Przebudzenie pod ziemią może być nieco traumatyczne. I jeszcze jeden
projekt – umieszczenie tablicy pamiątkowej Sydonii von Borck (zachodniopomorskiej szlachcianki fałszywie oskarżonej o czary), którą najpierw
w Szczecinie ścięto a potem jej szczątki spalono
na stosie 19 sierpnia 1620 roku. Tablica fajna jest
jak jest duża. Małą niewiele osób zauważy. I to bez
znaczenia czy będzie na jakiejś ścianie, czy chodniku. Może lepiej nieco zmodyfikować ten projekt i na miejscu kaźni (ulica
Staromłyńska) raz do roku, w środku wakacji, urządzać artystyczny performance upamiętniający tamto wydarzenie? Z płonącym symbolicznym
stosem? Z katem, pieńkiem i toporem? Coś co od razu budziłoby jednoznaczne skojarzenia i przypominałoby tragiczną historię Sydonii. Przekaz
byłby jasny i czytelny, nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Przecież
po całej Europie rozsiane są muzea tortur, które przyciągają tłumy turystów chcących obejrzeć urządzenia oraz machiny, którymi przez wieki
dręczono i zabijano ludzi. To dlaczego u nas nie stworzyć czegoś w tym
stylu? Uzupełnione jeszcze o widowisko dla turystów? A poza tym eksponaty do takiego przybytku szybko by się znalazły. Każdy pracodawca ma
przecież jakieś narzędzie tortur, którym nas dręczy. A na pewno każdy
z nas miałby jakieś własne propozycje do roli zarówno Sydonii (albo wersji męskiej - wszak mamy podobno równouprawnienie). Zobaczyć wroga
choćby i na symbolicznym stosie? No kto by nie chciał, no kto?!

*

Studenci z Uniwersytetu Szczecińskiego wyruszą na niezwykłą
misję – mają zbadać byłe radzieckie magazyny głowic atomowych z lat 60 ubiegłego wieku, które istniały w naszym regionie.
To pierwsze w Polsce tak duże i szczegółowe sprawdzanie takich
obiektów. Studenci będą laserowo skanować byłe magazyny. Użyją także odtajnione materiały z amerykańskich misji szpiegowskich Hexagon
i Corona. Ale podobno tak naprawdę, to chodzi o co innego. Studenci
chcą sprawdzić czy prawdziwe są doniesienia od okolicznej ludności,
że w jednym z bunkrów ciągle jest jakaś głowica atomowa. I pilnuje jej
ostatni żołnierz Armii Czerwonej – głupawy Stiopa. Nie wie, że wojska
radzieckie już dawno opuściły Polskę. Ale dostał
rozkaz, więc pilnuje rakiety. Przekonanie go, że
niepotrzebnie i żeby ją oddał nam może być trudniejsze niż rozmowy prezydenta USA Donalda
Trumpa z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong
Unem. Choć w sumie chodzi o to samo.

*

W Szczecinie mamy ostatnio lawinę pomysłów na pomniki. Bo podobno jest ich
za mało w mieście, a te które są, to jakieś
mało widoczne (oprócz Trzech Ptaków
na Jasnych Błoniach, bo tych to akurat trudno
nie zauważyć), albo niezbyt udane jak np. facet
ze skrzydłami na placu Solidarności i jakoś nie
przyciągają tłumów. Co chwilę pojawia się nowa
propozycja ustawienia kolejnych postumentów.
Są poważne jak np. marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale i takie, które wywołują tzw. banana na
twarzy, czyli uśmiech. Ot choćby realizowany już
na Łasztowni, na nadodrzańskich bulwarach pomnik dwóch legend polskiego filmu – Zbigniewa
Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza. Ma on
przedstawiać wiatę ze sprzętem przeciwpożarowym, która skrywa przed deszczem obu aktorów. To charakterystyczna
scena ze słynnego filmu pt. „Cała naprzód” – awanturniczo-przygodowej
komedii o morzu i marynarzach nakręcona m.in. w Szczecinie oraz egzotycznych portach Afryki Zachodniej w latach 60 ubiegłego wieku.
Ale teraz, w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 pojawił się pomysł pomnika na którym widniałby sam… Krzysztof Jarzyna
ze Szczecina, szef wszystkich szefów, czyli kultowa postać z komedii
Olafa Lubaszenki „Poranek kojota”. Zagrał go Edward Linde-Lubaszenko w mistrzowskim stylu – co prawda niewiele mówiąc, ale i tak zostając
w pamięci widzów na trwałe. Pomnik szefa wszystkich szefów miałby
stanąć również na Łasztowni, przy Nabrzeżu Starówka. Tylko nasuwa się jedno pytanie – kogo miałby przedstawiać? Aktora, który grał
Krzysztofa Jarzynę, reżysera, scenarzystę, który stworzył tę postać?
Jak ma wyglądać? Chyba wreszcie przyszedł czas na jakieś referendum
w Szczecinie.

Rysował: Arkadiusz Krupa
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Felieton

Columbus
Bistro&Cafe

Quattro Cafe

To już dziesiąta kawiarnia Columbus w Szczecinie. Kawiarnia o profilu „bistro&cafe” oraz „drive up”.
Od poniedziałku do piątku można
tutaj zjeść śniadanie za symboliczną złotówkę a w weekendy napić się kawy zaledwie za grosz (!)
Poza tym w menu lokalu znajdziemy to co w każdym Columbusie:
lunche, obiady, wybór różnych
kaw, herbat, smoothies i koktajli,
do tego kanapki, różne wypieki
i słodkości. Od poniedziałku do
piątku promocję na „driver” dla
kierowców. Weekendy pełne niespodzianek.

Włoska kawiarnia, w której napijemy się włoskiej kawy i zjemy
lody. To także dobre miejsce na
śniadanie, w dwóch wersjach:
dla tych, którzy lubią konkretnie
zjeść (np. jajka po florencku, bądź
klasyczny włoski omlet) a także
w wersji fit/wege z dużą ilością
warzyw i kasz. Oprócz tego spory
wybór różnych słodkości, a wśród
nich, m.in.: tarta cytrynowa, tort
bezowy, ciasteczka Prosecco oraz
tiramisu według przepisu Pietro
Galuzzo. W środy i w weekendy,
w karcie znajdzie się zawsze coś
nowego.

Szczecin, Przestrzenna 4

Szczecin, Tkacka 64d

LodoStacja

Vespa
Pizza&Vine

Kolejne miejsce na kulinarnej mapie Szczecina. W kawiarni znajdziemy lody naturalne, lody wegańskie, shake’i oraz smoothies
dodające energii oraz świeżo
wyciskane soki. Ponadto w karcie lokalu znajdują się domowego
wyrobu ciasta, shake’i i różnego
rodzaju wariacje na temat kawy.
Lody są do zjedzenia na miejscu
w otoczeniu pastelowych barw,
albo na wynos: w wafelku, w kubeczku, w zamkniętych pojemnikach do spałaszowania w domu.

Miejsce dla ludzi kochających
włoskie jedzenie i włoski styl życia. W menu znajduje się włoska
pizza z dużego opalanego drewnem pieca oraz inne dania kuchni
z tej części świata, oparte na oryginalnych, regionalnych produktach. Ponadto w karcie znajdziemy wino, wino i jeszcze raz wino.
Lane z kija, z najbardziej rozpoznawalnych włoskich szczepów.
Dla gości nigdy nie zabraknie domowego limoncello, dobrej kawy
i świeżego, pachnącego chleba.

Szczecin, Rayskiego 16

Szczecin, Wawrzyniaka 13/1

reklama

35 lat doświadczenia
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Daria Prochenka (Clochee)

Anita Gałek i Nina Kaczkmarek (Konietowo.pl)

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

Magorzata Dziembaj (Foonka)

Winicjusz Bartków (Stoprocent)

foto: Karolina Bąk

foto: Magda Patocka

Szczecin znaczy jakość

Certyfikat „Zrobione w Szczecinie” po raz pierwszy przyznano lokalnym firmom i produktom, które wyróżniają się najwyższa jakością.
To prestiżowe wyróżnienie z rąk wiceprezydenta Szczecina odebrało dwudziestu przedsiębiorców.
– Zrobione w Szczecinie to bardziej wyróżnienie niż nagroda. Jest to bardzo ważny dla przedsiębiorców gest ze strony miasta, który pokazuje,
że Szczecin widzi i docenia lokalne firmy mające wkład w pozytywne
postrzeganie naszego miasta na arenie krajowej i międzynarodowej –
stwierdza Małgorzata Dziembaj, współwłaścicielka marki Foonka, która
otrzymała nagrodę za projekt oryginalnej pościeli Hayka, imitującej naturę. – Gdybyśmy postanowili prowadzić w Szczecinie wyłącznie sklep z
designem, mogłoby się okazać, że klientów jest zbyt mało i sklep się nie
utrzyma. Jednak nasze produkty trafiają nie tylko na lokalny rynek, lecz
o wiele dalej i jest to rozwiązanie idealne. Szczecin to piękne miasto,
które ma wiele do zaoferowania, dlatego prowadzenie biznesu tutaj ma
bardzo dużo pozytywnych aspektów.
Joanna Marć z Garo Polska, firmy która została doceniona za projekt
Wallbox czyli domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych
dodaje: – Myślę, że warto brać udział w lokalnych przedsięwzięciach.
Przecież to tutaj, w Szczecinie, tworzymy nasze produkty, to tutaj zatrudniamy pracowników, tutaj funkcjonujemy.
Wszystkie nagrodzone marki, choć tworzone w Szczecinie są doskonale
znane poza jego granicami, tak jak Clochee, firma produkująca znakomite kosmetyki naturalne czy marka odzieżowa Stoprocent, która otrzymała nagrodę za Stoprorap – wytwórnię muzyczną, która jest częścią
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Wydarzenia

całego labelu. Fenomen popularności marki wyjaśnia jej właściciel Winicjusz Bartków: – Przede wszystkim warto łączyć pracę z pasją, tak jest
w naszym przypadku. Dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że w ciągu
prawie 20 lat, staliśmy się małą, ale zgraną grupą profesjonalistów. Obserwujemy wśród młodych ludzi coraz większe zainteresowanie modą.
Cieszymy się, że nasza marka wpisała się w krajobraz polskich ulic, za
co dziękujemy klientom, szczególnie tym, którzy nie tylko kupują nasze
ubrania, ale także kierują się zasadą: „Żyj stoprocent do końca życia”.
Pasja, idea, pracowitość i ludzie, którzy tworzą i kreują marki. Nina
Kaczmarek, z portalu kobietowo.pl, który także został wyróżniony w
konkursie jest przykładem, że dobrą ideę skierowaną do konkretnych
osób można dobrze sprzedać, w tym przypadku do kobiet. – Dzisiejsza
kobieta to bohater na wielką skalę. To organizator, negocjator, analityk,
ekonomista i wiele innych w jednej osobie. Bez znaczenia, czy na płaszczyźnie gospodarstwa domowego, czy w biznesie. Nasze spotkania dla
kobiet często są wspierane przez firmy zewnętrzne, które także prowadzą inne kobiety, choć nie tylko. Zapraszając je do udziału w charakterze
partnerów dbamy o ich poczucie bezpieczeństwa i wartości płynących
ze współpracy z nami. Wyróżnienie "Zrobione w Szczecinie", czy inne
ważne certyfikaty podnoszą naszą wiarygodność i sprawiają, że stajemy
się partnerem godnym zaufania.

ad

Ilustracja: Arkadiusz Krupa

foto: Jarosław Gaszyński

Prawo
i Prestiż

Na co dzień sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie, po godzinach autor
bloga satyrycznego Ślepym Okiem Temidy. Arkadiusz Krupa od tego numeru zagości na łamach Prestiżu i raz w miesiącu będzie nas raczył swoim ślepym acz spostrzegawczym i ironicznym spojrzeniem na rzeczywistość, ilustrując Krzywe Oko Dariusza Staniewskiego.

Jedyny
taki bank

Karolina Kędzierska-Kapuza otrzymała z rąk prezydent Rotary Club
Szczecin Center Beaty Piątak odznaczenie Paul Harris Fellow za założenie pierwszego i jedynego w Szczecinie Banku Mleka Kobiecego działającego w szpitalu na Pomorzanach.

– Idea przekazywania mleka przez kobiety-kobietom czyli instytucja
„mamki” jest stara jak ludzkość – mówi Karolina Kędzierska-Kapuza.
– Aktualnie chodzi o to, aby to było bezpieczne, gdyż mleko kobiece
może zawierać wirusy HIV, HCV, HBV czy cytomegalii. Dla wcześniaków
nieprzebadane mleko kobiece zawierające takie wirusy może stanowić
śmiertelne zagrożenie, stąd potrzebne są banki mleka kobiecego, w którym szczegółowo bada się zarówno dawczynie jak i samo mleko, które
oddają. Chodzi generalnie o to, aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką
jakość pokarmu. Przygotowanie Banku i zdobycie pieniędzy na jego działanie trwało prawie dwa lata. 24 maja 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia. – Doprowadziłam do zebrania funduszy, czyli 440 tysięcy
złotych i otwarcia placówki. Fundusze na zakup sprzętu pochodzą z daad rowizny Klubów Rotary, The Rotary Foundation oraz Miasta Szczecin.
Czynnie wsparły projekt finansowo: Fundacja Banku Mleka Kobiecego,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i oraz firma Dan Lab.

W środowisku prawniczym jest ceniony i szanowany, także przez dowcip,
którym został hojnie obdarzony. Arkadiusz Krupa wyznaje, że uśmiech
jest zdecydowanie lepszą postawą niż smutek, a bezcenny dystans do
siebie i do otaczającego nas świata to dobro najcenniejsze, szczególnie
w czasach tak nieprzychylnych dla prawa. Wśród rysowników ceni sobie
twórczość legendarnego Szymona Kobylińskiego, genialnego satyryka
i grafika, który na koncie ma także ilustracje do „Procesu karnego” Stanisława Waltosia. Arkadiusz Krupa zawsze lubił rysować, planował zostać
artystą, autorem akwareli, również, ze względu na… sympatię pań. Finalnie wybrał prawo, jednak miłość do kawałka papieru i ołówka pozostała.
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Nowy program
Zwycięska
z Macademian Girl Tulia
Macademian Girl, znana ikona stylu i popularna blogerka modowa od
czerwca jest współprowadzącą program TVP2 „Pytanie na śniadanie”.
Studio telewizyjne dzieli wspólne z dziennikarzem sportowym Robertem
El Gendą.

Naprawdę nazywa się Tamara Gonzales Perea i pochodzi ze Szczecina,
z wykształcenia jest architektem wnętrz. Bloga założyła siedem lat
temu, a w 2012 roku wspólnie z Eweliną Gralak, dziś cenioną na świecie
stylistką, dzieliła okładkę Prestiżu, jako dopiero wschodząca gwiazda
mody. Obecnie jest w Polsce jedną z wyroczni w tym temacie, rozpoznawalną ze swojego barwnego i wyrazistego stylu. Macademian Girl
łączy rzeczy od stylistów z tymi kupionymi w second handzie. Stawia
przede wszystkim na kolor i wyobraźnię. „Pytanie na śniadanie” nie jest
jej pierwszą przygodą z telewizją. Blogerka prowadziła swój autorski
program „Królowe second handów”, była gospodynią finału pierwszej
polskiej edycji programu „#Supermodleka Plus Size” oraz uczestniczyła
w pierwszej polskiej edycji programu „Agent-Gwiazdy”.

reklama

Szczeciński zespół Tulia podbił serca jurorów oraz opolskiej publiczności i zdobył główną nagrodę konkursu Premiery Opole 2018. Zwycięskim
utworem okazał się „Jeszcze Cię nie ma” – piosenka, która promuje pierwszy album grupy.

Wszystkie dziewczyny występowały do niedawna w szczecińskim Zespole Pieśni i Tańca Szczecinianie. Ich drogi rozeszły się, gdy usłyszała o nich cała Polska. Furorę zrobiły nagrywając białym głosem cover
grupy Depeche Mode „Enjoy the Silence”. Później szczecińskie artystki
nagrały folkową wersję piosenki Dawida Podsiadło „Nieznajomy”. Traz:
Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka oraz Tulia Biczak kontynuują dobrą passę na rynku muzycznym już jako zespół Tulia.
9. czerwca osiągnęły swój największy dotychczasowy sukces: w 55. Polskim Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zachwyciła jurorów
i publiczność zgarniając główną nagrodę konkursu Premier. – Przygotowujemy się do październikowej trast koncertowej. Koncerty będą we wszystkich większych miastach Polski. Po to tworzymy muzykę, by bawić się ze
ad słuchaczem, by przeżywał to, co my przeżywamy na scenie – opowiedziały
podczas jednego z wywiadów Jarosławowi Kuźniarowi. 25 maja ukazała się
debiutancka płyta, która do połowy czerwca została wyprzedana.
kys

Katarzyna
Michalska
& Filip Kiżuk
Duet, który wie jak pomagać

Na świecie jest 7,6 miliarda ludzi. Znalezienie pośród nich osoby, z którą można się porozumieć
bez słów, przyjaciela na dobre i złe, a jednocześnie partnera biznesowego, graniczy z cudem. Im
się udało. Wierzą, że pokazując młodym ludziom dobre wartości można realnie zmienić ich życie.
Wiedzą, że najważniejsze jest szczęśliwe dzieciństwo, rodzina i poczucie bezpieczeństwa. Swój
sukces zawodowy przekuwają w dobro. Z marzenia o pomaganiu innym powstała Fundacja Pełna
Ciepła, która będzie zmieniać i szerzyć dobro lokalnie. Katarzyna Michalska i Filip Kiżuk są jednymi
z najlepszych w swojej branży. Na co dzień prowadzą kancelarię doradztwa gospodarczego. Ciężko
pracują, robią dobre rzeczy i zachęcają do pomagania.
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omaganie jest trudne?
Katarzyna Michalska: Tak. Pomaganie jest sztuką. Nie wystarczy dać komuś raz gotówkę w kopercie, bo to nic nie zmieni.
Oczywiście na pewną chwilę będzie stopniem do zmiany, ale
bywa, że to za mało. Najczęściej potrzebne są kompleksowe, przemyślane i długofalowe działania. Jak jest pomysł komu i jak pomóc to nagle
okazuje się, że znajdują się przedsiębiorcy, którzy chcą się dzielić swoimi
dobrami.

K.M: Bo pomaganie jest bardzo przyjemne i trochę uzależniające. Kiedy
raz zrobi się coś dobrego, chce się więcej. Ale to nie chodzi tylko o pieniądze. Można dać też pomysł, czas, zaangażowanie, dobre słowo.

F.K: Teraz naszym zadaniem jest zrobić w pełni działającą organizację,
która będzie miała jasne zasady postępowania i będzie się kierowała
czytelnymi regułami. Chcemy, żeby to miało pozytywne przełożenie na
jakość życia, szczególnie u młodych ludzi. Jesteśmy przekonani, że z pomocą dobrych ludzi to nam się uda. Wierzymy, że szczęśliwe dziecińAle o przedsiębiorcach myśli się bardziej, że to są ludzie bezwzględ- stwo to dobra dorosłość.
ni, nastawieni na cel i sukces, na mnożenie, a nie dzielenie się.
Filip Kiżuk: Oczywiście rolą przedsiębiorcy jest zarabianie i pomnażania Waszym zdaniem dzieciństwo naprawdę jest takie ważne?
kapitału. Pamiętajmy jednak, że to także są ludzie mający swoje rodziny K.M: Często zastanawiałam się jak rodzi się zło, dlaczego dochodzi do
i zatrudniający osoby, które także z kimś żyją. Można powiedzieć, że taki pewnych nadużyć, zbrodni. Dlaczego niektórym przytrafiają się złe rzebiznesmen swoją działalnością utrzymuje pośrednio wiele innych rodzin. czy… Z racji swoich zawodowych obowiązków widzę także dużo dramaNasi klienci to osoby odpowiedzialne, na swój sposób empatyczne. My tów życiowych. Ludzi, którzy znaleźli się na dnie, bez rodziny, bez pieniętakże się od nich wiele uczymy
dzy, bez motywacji do dalszego
i myślę, że mamy moc przyciążycia. W niektórych historiach
gania do siebie tych „lepszych”
widać dotyk zła i coś w tym jest
przedsiębiorców.
– jakby przyklejone dawno temu
zło ciągnęło się za kimś, jakby
Dobro przyciąga dobro?
ten ktoś nie doświadczył nigdy
F.K: Chyba tak i mamy nadzieję,
spokoju, niedzielnego obiadu
że dzięki temu uda nam się pow gronie rodziny, bliskości, zamagać na większą skalę. Nasi
ufania, wspólnego czasu… jakby
przedsiębiorcy pokazują odponie wiedział, że może żyć inaczej.
wiedzialność społeczną biznesu.
Świadczą o sobie dając przykład
F.K: Tak... Zło potrafi się rozpostępowania. Pamiętam taką
przestrzeniać i zabierać nadziehistorię, gdy jeden z właścicieli
ję. Kiedy słuchamy niektórych
firm, którego obsługiwaliśmy,
tragicznych historii to wiele
późno wieczorem jechał do swoz nich miało początek w trudjego pracownika z pieniędzmi,
nym dzieciństwie. Może to brzmi
które mu obiecał. Nie chciał czebanalnie, ale taka jest prawda.
kać do rana i chociaż teoretyczNiepozałatwiane stare sprawy,
nie nic nie zmieniłoby się, gdyby
patologiczne sytuacje w dziezrobił to następnego dnia rano,
ciństwie ciągną się przez życie,
to dane słowo było dla niego
a potem stykamy się z takimi
czymś niezwykle ważnym.
obciążonymi dorosłymi. Dlatego
tak ważne jest naszym zdanie
K.M: Musze powiedzieć z doszczęśliwe dzieciństwo i każdy
świadczenia, i choć nie jest to
drobny dobry gest wobec najoczywiście regułą, to w sposomniejszych.
bie myślenia na temat dobra
i zła mogłaby być zastosowana
Od czego wszystko się zaczępewna reguła, że ci źli przedsięło? Poetka i ekonomista załobiorcy upadają. My chcemy móżyli fundację…
wić o tych porządnych, którzy
K.M: Nie my jedyni i nie ostatni
robią swoje bez chwalenia się.
wpadliśmy na społecznikowski
W styczniu byłam na świetnej
pomysł. W samym Szczecinie
konferencji z udziałem polityjest przecież wiele ciekawych
ków i przedstawicieli dużego bizinicjatyw, wspaniałych ludzi,
nesu Warszawa-Davos 2018 „Jak
którzy świetnie realizują swoje
skleić popękany świat”. Dużo się
założenia – mogłabym wymiemówiło o wartości jaką jest eduniać i wymieniać. Nie chciałabym
kacja najmłodszych, niwelowaniu nierówności społecznych, ale także nikogo pominąć – choć szczególnie podoba mi się działalność Fundacji
o odpowiedzialności tych mądrzejszych za słabszych… i że zmiany za- Mam Dom, Fundacji Małych Stópek, Dzikiej Ostoi, Fundacji Moniki Pyrek,
czynają się lokalnie. I wierzę w to, że małymi krokami możemy zmieniać od wielu lat przecież Fundacja Neptun robi bardzo wiele dla uzdolnionych
świat na lepsze.
młodych artystów, szczególnie mi bliska, bo wspierająca czytelnictwo
Fundacja Między Wierszami, a także to co robił w ostatnich latach wspieF.K: Dobra karma wraca, małe rzeczy wracają do nas w formie spotęgo- rając szczecińską kulturę Piotr Droński. To są inicjatywy, które wynikają
wanej.
z głębszej potrzeby zrobienia czegoś więcej… My również doszliśmy do
wniosku, że chcielibyśmy mieć własną inicjatywę, w której głównym zaI ta dobra karma do Was wróciła?
łożeniem będzie pomoc dzieciakom z biedniejszych, trudniejszych śroK.M: Nie chciałabym mówić o sobie, bo my robimy swoje, dużo i ciężko dowisk tak, by ich start w dorosłość był możliwie najpiękniejszy… A zapracujemy. Jednak jak obserwujemy innych, to rzeczywiście to widać. częło się dawno temu kiedy postanowiliśmy ze wspólnikiem prowadzić
Tak, dobro wraca.
firmę i okazało się, że mamy podobne spostrzeżenia, wrażliwość…
Patrząc na Was jestem przekonana, że wraca i motywuje dodatko- F.K: Z obserwacji, na początku, z własnego najbliższego otoczenia.
wo do działania.
Zaczynając od własnej rodziny, kiedy rodzice pomagali i wspierali, po-
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W Szczecinie jest wiele ciekawych inicjatyw oraz ludzi, którzy urodzili się z genem pomagania i zacięciem społecznikowskim. Fundacja
Pełna Ciepła nie jest więc ewenementem, ale stanowi z pewnością
doskonałe dopełnienie programu pomocy w naszym mieście. Dlatego też jako redakcja zachęcamy do wspierania wszelkich inicjatywy
społecznych, a naszym rozmówcom szczególnie życzymy sukcesów!
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tem podpatrując innych mądrych ludzi, którzy robili coś więcej… Wymiar naszej działalności od początku miał być szerszy. Dzisiaj czerpiemy przyjemność z tego, że możemy wydatkować, to co udało nam się
wypracować, naszą walutą jest także nasz czas. Jesteśmy zwykłymi
przedsiębiorcami, którzy stwierdzili, że dobrze jest komuś pomóc. Tym
bardziej, że osób potrzebujących, także takich, które zgłaszały się i zgłaszają nadal, jest niestety bardzo dużo.
Jest taka osoba, która jakoś mocno zapadła Wam w pamięci?
F.K: Jeden z artystów, chory na schizofrenię, znakomity naszym zdaniem
malarz z dużą wyobraźnią i też bardzo trudną przeszłością. Oddany całkowicie sztuce. Przez kilkanaście lat nie udało mu się niczego sprzedać.
Więc kiedy my zachwyceni jego osobowością, skromnością i twórczością kupiliśmy za pokaźną sumę jego obrazy, ten człowiek był ogromnie
wzruszony i zaskoczony. Dla nas czymś wyjątkowym była jego reakcja,
której nie zapomnimy chyba nigdy. Niektóre jego obrazy wiszą
w naszych domach do dzisiaj. To
był dobry człowiek, ale zupełnie
pogubiony, niezaradny…
Wspieracie tylko artystów?
K.M: Mnie poruszają wszelkie
akcje i zbiórki dotyczące dzieci.
Mój wspólnik często miał ode
mnie telefony, gdy zobaczyłam
coś w telewizji. Mówiłam, że koniecznie musimy zrobić przelew,
albo postarać się jakoś inaczej
pomóc. Nasza działalność ewoluowała i zmieniła się mocno
dzięki naszym podróżom. W zeszłym roku zawodowo podczas
EXPO 2017 spędziłam miesiąc
w stolicy Kazachstanu. Miałam
okazje poznać nie tylko stolicę,
która robi na turystach duże
wrażenie, ale także tereny wiejskie. Wniosek z takiej podróży
nasuwa się jeden – dzieci na
całym świecie potrzebują tego
samego – szczęśliwego dzieciństwa, dobrych wzorców. I pomyślałam sobie wtedy, że u nas
też jest mnóstwo fajnych, niesamowitych dzieciaków, które potrzebują trochę ciepła… niewiele
trzeba, żeby czyjeś życie było
lepsze.

F.K: W Indiach widzieliśmy ogromną biedę i krzywdę dzieci. W Krajach
Ameryki Południowej niestety też jest wiele nierówności, którymi dotknięte są dzieciaki. Oczywiście każdy rejon świata ma swoją specyfikę
i ciężko jest porównywać te kraje, jednak widząc maluchy tułające się
i śpiące na ulicach nie można już wyrzucić tego obrazu ze swojej głowy.
Takie widoki motywują do działania lokalnie. Znamy swój kraj, region
i wiemy, jakie są jego realne potrzeby. Świata nie zbawimy, ale małymi
krokami możemy zmienić coś tutaj, dołożyć swoją cegiełkę dla lepszej
przyszłości szczególnie dla młodych ludzi.
Kogo wspieraliście?
F.K: Mieliśmy taki etap, w którym bardzo intensywnie wspieraliśmy
malarzy, co spowodowało, że całe grupy osób malujących różne rzeczy
zgłaszało się do nas ze swoimi pracami. Dzisiaj mamy na strychu pokaźną galerię dzieł, których nigdy pewnie nie uda nam się sprzedać, a ich
wartość to głównie wartość sentymentalna. Zdarzało się, że byli
to biedni studenci zarabiający
w ten sposób na życie, którym
my nie potrafiliśmy odmówić.
K.M: Sportowców, artystów,
inne fundacje, przypadkowych
ludzi spotkanych na naszej drodze… jestem przekonana, że
niemal każdy w swoim życiu jest
fundatorem, ale może nawet
o tym nie wiedzieć. Pamiętam
historię jednego z naszych klientów – wspaniałego przedsiębiorcy, dodam bardzo zapracowanego, dysponującego niewielką
ilością czasu. Zupełnie bezinteresownie poświecił kilka długich
chwil dla innego naszego klienta, który potrzebował porady,
dobrego słowa. Ten skromny
człowiek sukcesu jest dla mnie
Twórcą Fundacji – dał swój czas,
żeby ktoś inny zyskał nadzieję…
Takimi małymi gestami można
zmieniać świat. My chcemy pomagać dzieciakom, ale i zachęcać innych do wpierania dobrych
inicjatyw.
Jakie plany na najbliższy czas?
K.M: Kończymy opracowywać
projekt stworzenia dziecięcej
orkiestry symfonicznej… I szukamy pomysłów na kolejne projekty.

Podróże łączą, wiążą Wasze
plany i urzeczywistniają idee?
K.M: Tak, to co widzieliśmy w innych krajach pchnęło nas do
F.K.: Zachęcamy do wspierania
nie tylko naszej Fundacji, ale inmocniejszego i bardziej intensywnego działania. Podróże powodują, że zatrzymujemy się i zastana- nych lokalnych inicjatyw. Każdy może być wielkim darczyńcą ofiarując
wiamy nad tym co mamy. Ta myśl, że wystarczy chwila i może nas nie nawet małą kwotę.
być, albo że mamy dużo szczęścia, że mieszkamy i żyjemy w tym miejscu
a nie gdzie indziej, na pewno motywuje do działania.
Dziękujemy za rozmowę, życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Michalska – właścicielka kilku przedsiębiorstw, zawodowo doradca restrukturyzacyjny, po pracy poetka, prywatnie szczęśliwa mama i przyjaciółka
Filip Kiżuk – właściciel i zarządca kilku przedsiębiorstw, zawodowo ekonomista, po pracy pasjonat społecznik, prywatnie
szczęśliwy człowiek

Rozmawiała: Hanna Promień
Foto: Panna LU
Stylizacja: Agnieszka Ogrodniczak

Podziękowania dla restauracji Stara Rzeźnia
za udostępnienie miejsca do sesji
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Dr Wojciech Glac
W mózgu wszystko się zaczyna i wszystko się kończy

Co się dzieje w mózgu podczas uprawiania seksu i podczas orgazmu? Czym różni się mózg
psychopaty od mózgu normalnego człowieka? Jak powstaje euforia wywołana zażyciem narkotyku?
I dlaczego ze wszystkich ludzkich uciech seks, narkotyki i muzyka pociągają szczególnie, a najbardziej
łącznie? O fascynujących właściwościach ludzkiego mózgu opowiada doktor Wojciech Glac,
neurobiolog z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
22
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zy mózg mężczyzny różni się od mózgu kobiety? Co sprawia, że kobiety są np. bardziej wrażliwe?
Różnic anatomicznych jest niewiele. Mózg mężczyzny jest nieco cięższy, ale niektóre badania pokazują, że więcej neuronów
jest w mózgu kobiety, zwłaszcza w korze przedczołowej. Może właśnie
dlatego, głos rozsądku brzmi bardzo kobieco. Analiza dokonywana przez
mózg kobiety jest bardziej dogłębna, bo bierze ona pod uwagę więcej
okoliczności. Mózg mężczyzny ma tendencje do skupiana się na celu bez
dostrzegania tak wielu niuansów. Może być to spowodowane również
słabszymi połączeniami międzypółkulowymi u mężczyzn. Są też pewne
różnice dotyczące układu emocjonalnego. Mózg kobiety silniej reaguje
na bodźce negatywne. Za to, kiedy kobieta i mężczyzna patrzą na coś
przyjemnego, to mózg mężczyzny rozpala się bardziej. Kobiety posiadają również większą empatię, co związane jest z odmienną aktywnością
struktur takich jak kora przedczołowa, zakręt obręczy czy wyspa. Mózg
kobiety wytwarza więcej oksytocyny, a mózg mężczyzny wazopresyny,
która z jednej strony nasila więź z najbliższymi, a z drugiej odpowiada za
wrogość wobec potencjalnych rywali czy konkurentów. Przez to wszystko, kobiety są bardziej socjalne, a mężczyźni bardziej wojownikami-samotnikami.
Żeby poznać działania ludzkiego mózgu
w kontekście określonych zachowań,
wyjaśnijmy na początek jak działa ludzki mózg?
Wśród wielu różnych układów, w mózgu
znajdują się dwa w dużym stopniu niezależne systemy analizy informacji. Jeden
to automatyczny interpretator, związany
z układem emocjonalnym, który tworzy
emocje jako odpowiedź na działające na
nas bodźce. Te emocje powstają automatycznie, niezależnie od naszej woli. I dopiero kiedy sobie te emocje uświadomimy, jesteśmy w stanie na nie wpływać, hamując
je lub pobudzając, w zależności od tego co
podpowiada nam nasza racjonalność. System związany z emocjami działa niezwykle
szybko. I dzięki tej szybkości i automatyzmowi, często pozwala nam uratować się
np. ucieczką przed niebezpieczeństwem
lub walką, kiedy zostajemy zaatakowani.
Kiedy mówimy o tym, że ktoś działał instynktownie, to mówimy właśnie o działaniu pod dyktando układu emocjonalnego.
Drugi system analizy informacji związany
jest z korą mózgową. Funkcjonowanie
tego systemu polega na świadomym analizowaniu docierających do naszych mózgów informacji. Kora umożliwia nam koncentrację uwagi na wybranych
bodźcach oraz dogłębną i chłodną ich analizę. Jako, że w korze mieści się
nasza wolna wola, dzięki niej możemy kontrolować nasze emocje i zachowanie, a także planować i przewidywać skutki naszych zachowań. Możemy nazwać te procesy racjonalnością, w przeciwieństwie do emocji,
które powstają w strukturach leżących pod korą mózgową.

Wynik takiej konfrontacji może być różny. Jest to uzależnione od tego, jak
silna jest emocja i jak sprawnie działa nasza kora mózgowa. I oczywiście
od konkretnej sytuacji.
Co się dzieje w mózgu podczas uprawiania seksu i podczas orgazmu?
Dużo fajnych rzeczy… Stan podniecenia, czyli to co odczuwamy przed
stosunkiem płciowym, jest samo w sobie przyjemne. Przyjemność ta bierze się stąd, że będąc pod wpływem bodźców seksualnych, dochodzi do
pobudzenia układu emocjonalnego, który generuje pozytywne emocje.
Równolegle dochodzi do wzbudzenia motywacji do seksu. Motywacja na
poziomie neuronalnym związana jest z pobudzeniem układu nagrody, co
powoduje stan oczekiwania przyjemności, wizji nadchodzącej nagrody.
Czasem przecież gonienie króliczka daje więcej satysfakcji niż jego złapanie. W czasie samego aktu, pod wpływem stymulacji zmysłowej, w tym
stymulacji narządów płciowych, dochodzi do silnego pobudzenia układu
emocjonalnego, w tym również układu nagrody. Wszystko to powoduje, że towarzyszy nam stan przyjemności, szczęścia. Kiedy pobudzenie
osiąga stan maksymalny, dochodzi do stanu relaksacji, czyli orgazmu,
podczas którego, oprócz wybuchu aktywności układu nagrody, powodującego euforyczne doznania, dochodzi do
wysiewu znacznych ilości oksytocyny, która uwalnia mózg od wszelkich negatywnych emocji, wzmagając tym samym dobry nastrój. A dodatkowo, a może przede
wszystkim, wzmaga więź między partnerami, dając poczucie jedności i bliskości.

Mózg a miłość? Temat rzeka?
Jakkolwiek to nie zabrzmi, z neurobiologicznego punktu widzenia, miłość nie jest
niczym nadzwyczajnym. Nie ma żadnej
struktury w mózgu, która byłaby zarezerwowana dla miłości. Nie ma również żadnego transmitera, który pojawiałby się
w mózgu wyłącznie w kontekście miłości.
No, po prostu normalny stan, w dodatku
identyczny pod względem jakościowym
i ilościowym u człowieka, psa, gołębia czy
łosia. W miłości również pobudzony jest
układ nagrody, co daje dobry nastrój. Na
początku, w trakcie zakochania dochodzi
do wyhamowania wielu struktur odpowiedzialnych za tzw. funkcje poznawcze.
Mniej aktywna jest zwłaszcza kora przedczołowa, odpowiedzialna za racjonalność.
Z ewolucyjnego punktu widzenia, natura
zadbała o to, byśmy nie byli zbyt racjonalni
podczas tworzenia więzi opartej na miłości. Miłość ogłupia i to w dosłownym tego
słowa znaczeniu. Nasi zwierzęcy przodkowie, którzy za bardzo kalkulowali przy wyborze partnera, nie przetrwali. Ich geny wyginęły. Za to przetrwały geny zakochanych gamoniów, które zaufały instynktowi i zdały
się na to, co podpowiadały im ich układy emocjonalne. Dlatego do dziś,
nie mamy wpływu na to, w kim się zakochamy. A kiedy już do tego dojdzie, emocje i naturalne procesy zakodowane w naszych mózgach dbają
o rozwój silnej więzi, na tyle szybki, by w chwili, kiedy kora odzyska swoją
Czy można powiedzieć, że jest to ciągła konfrontacja pomiędzy jed- normalną aktywność, a nam wróci racjonalny osąd, było już za późno.
ną a drugą właściwością, czy bardziej uzupełnianie się wzajemne?
W pewnym sensie i to, i to. Systemy te nie są od siebie odizolowane. To Czy mózg potrafi nas oszukać? Na przykład to co dla nas zgubne,
kora umożliwia nam świadome odczuwanie emocji i ich modyfikację. uważa za dobre? Czy takie działania są częste? Czy to coś naturalZ kolei emocje wywierają wpływ na nasze decyzje – tym większy, im nego?
są silniejsze. Emocje stanowią coś w rodzaju podpowiedzi. Jeżeli czuje- Nasz mózg wytwarza w umyśle interpretację otaczającego nas świata,
my strach, emocja ta podpowiada byśmy uciekali lub walczyli. Czasem a nie jego wierną kopię. Nasz mózg jest stworzony, z jednej strony do
jednak emocje bywają nieadekwatne do sytuacji. Kora i struktury pod- wyszukiwania zagrożeń, a z drugiej strony, szans. Dobrym przykładem
korowe mogą „widzieć” daną sytuację zupełnie inaczej. Kiedy do ukła- działania mózgu wbrew obiektywnemu własnemu interesowi jest uzależdu emocjonalnego dociera np. dźwięk warczenia psa, możemy odczuć nienie. Przyjęcie substancji psychoaktywnej powoduje powstanie dużej
automatycznie niepokój, ale kiedy jednocześnie do kory dociera obraz przyjemności – nagrody. I mimo iż jest to zachowanie ryzykowne, wizja
tego psa, który dajmy na to zmieściłby się nam w dłoni, wówczas rodzi dużej nagrody przysłania niebezpieczeństwo, czego efektem może być
się w mózgu pewien problem: uciekać czy śmiać się? Wtedy dochodzi do niekontrolowane, ciągłe dążenie do pozyskiwania przyjemności. Tak
swoistej kłótni między korą mózgową, a strukturami, które leżą pod nią. samo w drugą stronę - kiedy się czegoś wystraszymy, nasz mózg może
Walka toczy się o to, co jest ważniejsze – emocje czy zdrowy rozsądek? przestawić się na tryb wyszukiwania zagrożeń. Wtedy nawet najdrobniej-
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szy szelest jawi się jako poważne zagrożenie. Mówimy przecież, że strach składowa moralności. Drugą jest wychowanie, które otrzymujemy. Część
ma wielkie oczy. Mózg lubi czasem przesadzić.
norm społecznych jest wrodzona, oparta właśnie na empatii, a część wrasta w nas w procesie wychowywania opartego na nagrodach i karach, obŁatwo to opanować?
serwacji naszych bliskich, przejmowaniu ich sposobu patrzenia na świat,
Siłą woli. Ale tylko do pewnego stopnia. W przypadku niezwykle silnych oceny sytuacji i wartości jakie im przyświecają. Co ciekawe, strona bioloemocji, kontrola nad zachowaniem bywa niezwykle trudna, a czasem giczna moralności – empatia – wydaje się być niezwykle silnie uzależnioniemożliwa. Przykładem może być zbrodnia w afekcie, podyktowana na od odziedziczonych genów, wrodzona, a tylko w małym stopniu podbardzo silnymi, negatywnymi emocjami. Dokonują jej ludzie, którzy są lega wpływowi środowiska. Innymi słowy, jedni rodzą się empatyczni,
na co dzień mogą być bardzo racjonalnymi osobami. Osobami, które nie a inni nie. I niewiele można już potem z tym zrobić.
skrzywdziłyby muchy. Ale w stanie silnego wzbudzenia emocjonalnego,
nie są w stanie ani zachować zdrowego rozsądku, ani panować nad swo- Przyczyn słabości sumienia możemy upatrywać w mózgu?
im zachowaniem.
Ta słabość może wynikać z wrodzonego niskiego poziomu empatii. Ale
nie tylko. Istotne znaczenie ma również kontekst oraz pozostałe emoMózg psychopaty – jak działa?
cje, które odczuwamy w danej sytuacji. Weźmy kogoś, kto bardzo czegoś
Są takie dwie zasadnicze cechy, które odróżniają mózg psychopaty od pragnie, ma jasno wyznaczony cel, jest niezwykle zdeterminowany by go
mózgu osoby zdrowej. Pierwszą jest deficyt empatii, za który odpowia- osiągnąć, jego motywacja jest skrajnie silna. W takim stanie, osoba ta
da u psychopatów zmniejszenie wielkości i aktywności m.in. kory wyspy. może niezbyt mocno przejmować się drugim człowiekiem, z klapkami na
Drugą cechą jest obniżony poziom strachu i lęku. Za to z kolei odpowiada oczach dąży do osiągnięcia wytyczonego celu, jak to się mówi „po truobserwowane u psychopatów zmniejszenie wielkości i aktywności ciała pach”. Strach również może osłabiać empatię. Ktoś, kto walczy o własne
migdałowatego. Deficyt empatii i lęku to niebezpieczne połączenie, któ- życie, kładąc na szali własne przetrwanie lub cudze, wybierze własne,
re może, ale nie musi, prowadzić do zachowań antyspołecznych. Wbrew o ile w ogóle dojrzy w tej sytuacji drugiego człowieka. No i wreszcie agrewrażeniu jakie wytworzyła w nas popkultura, psychopaci nie są wcale sja, która potrafi obrócić w proch nawet największą więź opartą na embardziej inteligentni. Badania pokazują, że psychopaci mają statystycznie patii. W mózgu to wszystko widać jak na dłoni, tę walkę emocji o to, która
lekko obniżony iloraz inteligencji w odniesieniu do ogółu społeczeństwa. dobierze się do panelu sterującego naszymi decyzjami.
To może być związane ze zmniejszeniem aktywności kory przedczołowej,
której dysfunkcja może również skutkować brakiem panowania nad emo- O celu często śnimy, marzymy. Czy człowiek śni na kolorowo? Czy
cjami i zachowaniem.
sny to tak naprawdę tylko czarno-białe obrazy?
Sny bywają zarówno kolorowe, jak i czarno-białe. Częściej jednak paEmocje, empatia, sumienie. Czy mózg jest takim wewnętrznym regu- miętamy te kolorowe, bowiem zdarzają się częściej w czasie snu tzw.
latorem tych zachowań czysto moralnych?
paradoksalnego, po którym nasz mózg ma tendencję do naturalnego wyEmpatia ma podłoże jak najbardziej neurobiologiczne. Wiadomo jakie budzania się ze snu. Sen ten nazywany jest paradoksalnym dlatego, że
struktury w mózgu odpowiedzialne są za empatię. I jakie neurotransmi- występuje w nim tak silna aktywność mózgu jak w czasie czuwania. Ta
tery. Nasz mózg potrafi wytworzyć symulację tego, co dzieje się w mózgu silna aktywność mózgu generuje właśnie dynamiczne, kolorowe, czasem
innego człowieka, co pozwala nam wczuć się w jego położenie, przewi- dziwaczne sny. Sen paradoksalny występuje w ciągu nocy naprzemiennie
dzieć jego zachowanie, naśladować je oraz poczuć jego emocje. To jedna ze snem wolnofalowym, w którym mózg znacznie spowalnia swoją pracę,
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oddając się relaksowi. W czasie snu wolnofalowego marzenia senne są mózgu, dba układ autonomiczny, sterujący pracą wszystkich układów
więc znacznie mniej dynamiczne i bogate.
w ciele. Można jeszcze tak długo wymieniać…
Pytanie fundamentalne. Sex, drugs and rock and roll. Dlaczego ze
wszystkich ludzkich uciech, seks, narkotyki i muzyka pociągają
szczególnie? A najbardziej łącznie?
Dlatego, że bodźce muzyczne, seksualne i reakcje wywoływane przez
narkotyk nie muszą konkurować o naszą uwagę. Jedno nie przeszkadza
drugiemu, a wręcz przeciwnie – mogą one wzajemnie wzmagać nasze doznania. Wszystkie te rzeczy powodują bardzo silne pobudzenie układu
nagrody, dającego nam przyjemność. Na dodatek wszystkich tych trzech
rzeczy można skosztować jednocześnie, dzięki czemu układ nagrody jest
maksymalnie pobudzony.
Używa Pan określenia układ nagrody. Jakie jeszcze są układy w mózgu i za co odpowiadają?
Układ nagrody pełni dwie zasadnicze role. Po pierwsze odpowiada za
stan nagrody, czyli satysfakcji – od uczucia ulgi po euforię. A po drugie
za motywację do działania, rozumianą jako stan oczekiwania nagrody, który daje napęd i sens działania. Ten układ jest niezwykle ważny,
nie ma bowiem żadnej czynności, której byśmy nie wykonali bez jego
udziału. Ale układ nagrody nie zadziałałby gdyby nie układ pobudzenia,
który odpowiada za odpowiedni stan aktywności mózgu – stan czuwania, dzięki któremu możemy być chociażby świadomi. Jest układ emocjonalny, który generuje emocje i wytwarza popędy, pozwalające nam
przetrwać. Jest układ decyzyjny, który umożliwia nam świadome interpretowanie rzeczywistości, planowanie, tworzenie pamięci i jej przywoływanie, przewidywanie przyszłości, dokonywanie bilansu zysków
i strat, itd. Kiedy decyzja zostanie podjęta, do akcji wkraczają układy
motoryczne, które nadzorują wykonywanie działań. Ich wyrobnikami
są nasze mięśnie. Mamy dwa układy motoryczne – jedne odpowiadają
za ruchy automatyczne, takie jak chodzenie, nad którymi nie musimy
się zastanawiać, a drugi za ruchy dowolne, np. pisanie, majsterkowanie, nad którymi musimy być bardzo skupieni i wykonujemy je z pełną
świadomością. A o to, by ciało działało sprawnie, oczywiście na rzecz

Kiedy mózg się starzeje i czy w ogóle możemy mówić o takim procesie?
To jest normalny proces, który zachodzi w mózgu każdego z nas. Wszystko ma swój kres, łącznie z komórkami nerwowymi. W pewnym momencie dochodzi do obumierania komórek, zwłaszcza kory mózgowej. Wtedy
pogorszeniu ulegają nasze zdolności poznawcze. Możemy też powoli tracić kontrolę nad swoim zachowaniem, emocjami. W pewnym momencie
nasz mózg nie jest już w stanie prawidłowo funkcjonować, zapamiętywać i przetwarzać informacji. I jakość życia spada.
Czy jesteśmy w stanie przedłużyć pracę naszego mózgu? Co musimy
zrobić, aby jak najdłużej pracował na najwyższych obrotach?
Niektórzy mówią, że komputera nigdy nie powinno się wyłączać. Z mózgiem jest w pewnym sensie podobnie. Mózg pracuje świetnie kiedy
stawia się mu wciąż nowe wyzwania. Wszelkiego rodzaju zadania intelektualne rozwijają mózg. Nasz mózg potrzebuje również ruchu, wysiłku
fizycznego. I oczywiście snu, w którym w naturalny sposób ulega regeneracji. Chcąc zachować mózg w jak najlepszym stanie, powinniśmy
również łamać schematy, działając inaczej niż się nauczyliśmy. Najgorsze
co może być, to dać poczuć mózgowi, że wszystko jest pod kontrolą, że
sytuacja jest stabilna, że świat jest bardzo stały i niestawiający żadnych
wyzwań. Wtedy mózg zaczyna opierać się na automatyzmach, co może
i jest wygodne, ale go w gruncie rzeczy obraża – bowiem czuje się wówczas traktowany jak kalkulator do obliczania np. parametrów ruchu kciuka pomiędzy przyciskami pilota od telewizora. Neurony potrzebują oczywiście również relaksu, ale ten niekoniecznie musi polegać właśnie na
spędzaniu czasu przed telewizorem. Nie po to mamy pod czaszką blisko
90 miliardów neuronów, które pozwoliły nam dokonać milionów odkryć
naukowych czy polecieć na księżyc, byśmy marnowali ich potencjał.

Rozmawiali: Natalia Dawszewska, Jakub Jakubowski
/ Foto: materiały prasowe
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Pierwsza była gitara

Rozpoczynając ten tekst zastanawiałam się nad tym, czym dla mnie jest muzyka. Sama pozbawiona
talentów muzycznych (grać potrafię jedynie na nerwach a śpiewam tylko wtedy, kiedy nie ma nikogo
w pobliżu, szukałam słów, którymi zdefiniuje tę najpiękniejszą dla mnie ze sztuk. I tu pojawił się cytat
z Boba Marleya, guru muzyki reggae, który powiedział to za mnie: „Dobra rzecz w muzyce to jest to,
że gdy cię trafi, nie czujesz bólu”.
Adam Kuzycz-Berezowski (Defus)

Foto: Krzysztof Kaciupa
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Przemek Kazaniecki (Tragarze)

Foto: Rafał Remont
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nie trafiło już w dzieciństwie jak usłyszałam Madonnę i Davida Bowie. Moich rozmówców też jakoś w tym okresie, ale
na tyle mocno, że pomimo poważnych zawodów jakie pełnią
obecnie, znaleźli czas by z muzyką związać się mocniej. Jedni chwycili za mikrofon, drudzy za gitary. Oto co mi wyznali.
Adrenalina i przestery
– Gitara była w domu od zawsze, bo mój tata na niej grał – zaczyna Szymon Wasilewski, dziennikarz i rzecznik prasowy szczecińskich 13 Muz,
a po godzinach gitarzysta w kapeli Złodzieje. – Sam chwyciłem za wiosło
dopiero w liceum, a stało się tak, bo zawsze interesowałem się muzyką i w końcu dojrzałem, żeby samemu spróbować zagrać riffy, których
wówczas słuchałem, czyli m.in. Armii, Nirvany, Led Zeppelin, Black Sabbath, a nawet black metalowców z Mayhem.
Adam Kuzycz – Berezowski, aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie
a także wokalista w death metalowej grupie Defus: – Każdy z nas ma
swoją drogę do muzyki, która wyraża, to kim jesteśmy. Moja zaczęła się,
gdy pewnego dnia mój młodszy brat zaciągnął mnie na pierwszy w życiu
koncert metalowy –wspomina. – Siedzieliśmy spokojnie popijając piwko, kiedy nagle zaczęła się próba. Zagrzmiała perkusja, gitary ryknęły
złowieszczym „przesterem”, a mnie zamurowało! Poczułem uderzenie
adrenaliny i ciarki na plecach jak nigdy dotąd i po prostu wiedziałem, że
jestem w domu. Reszta tego wieczoru to pogo, pot i muza, która miażdżyła wszystko znane mi dotychczas.
– W podstawówce na moim rodzinnym Skolwinie słuchaczami hip-hopu
byli raczej wyłącznie koledzy z ulicy Celulozowej – dołącza do rozmowy
Przemysław Kazaniecki, biznesmen, promotor futbolu amerykańskiego
w Polsce, ale także ważna postać w polskim hip hopie, ostatnio lider
projektu Tragarze. – Od nich dostawałem kasety, jakieś informacje. Ale
dopiero w liceum zacząłem naprawdę słuchać, a później pisać. W klasie miałem Michała Brzozowskiego, obecnie wziętego warszawskiego gastronomika i Dj’a, który zawsze bardzo dużo wiedział o muzyce.

W liceum nr V było zatrzęsienie ciekawych osób. Kilka klas niżej był np.
Adam „Łona” Zieliński, legenda polskiego rapu.
Miłość po pierwszej nutce
Ważne są płyty, które zmieniają nasze postrzeganie rzeczywistości,
ukochane instrumenty, dzięki którym możemy przenieść się do innego
świata, artyści, których twórczość inspiruje do działania, pomaga znieść
ciężkie chwile albo ilustruje te najlepsze. – Słuchałem zawsze bardzo różnej muzyki. W liceum od punk rocka, przez hard rocka do metalu, przez
wszelkie odcienie muzyki alternatywnej, czasem bardzo subtelnej (jak
4AD) czasem zakręconej, jak Frank Zappa – wymienia Olgierd Geblewicz,
marszałek Pomorza Zachodniego a także niezły gitarzysta. – W latach
90-tych zaś przyszedł grunge, który wymieszał wszystko i stał się dla
mnie ważnym nurtem. Mam kilka gitar. Trzy elektryczne. Amerykańskiego Washburn’a kupił i przywiózł mi z USA brat w latach 90. Długo na niej
grałem. Japońską Arię z 1973r. kupiłem sobie na 40-tkę. To taki jazzowy
semiakustyk (kopia ES335). Ciekawie brzmi. Ostatnio kupiłem sobie zaś za
grosze japońską kopię Fendera Stratocastera z lat 70-tych. Super wygodna. Uwielbiam stare gitary z duszą, z wyjątkowym brzmieniem, ze swoją
historią, czasem obiciami, które dodają im charakteru. Mam jeszcze akustycznego Fendera, którego kupiłem w czasach studenckich, gdy podczas
wakacji pracowałem w Niemczech. W domu stoi też pianino Calisia, które
kupiła mi śp. babcia Marysia, gdy uczyłem się w Szkole Muzycznej.
Szymon Wasilewski: – Jest dużo ważnych dla mnie płyt. W pierwszej
kolejności prawie cała dyskografia Queen i Radiohead, to chyba dwie
najważniejsze dla mnie grupy. Gdzieś pomiędzy są jeszcze bardzo różne
rzeczy: trochę elektroniki, jazzu. W domu mam kilkaset płyt, ale jak powiedział mi kiedyś Piotr Metz, gdy zapytałem go o jego kolekcję: wolałbym rozmawiać o jej jakości niż wielkości.
Szymon jest także osobą, która powołała do życia w Szczecinie Record
Store Day, czyli święto płyt winylowych i małych niezależnych wytwór-
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Olgierd Geblewicz

Foto: materiały prasowe

ni, które jest od lat obchodzone na całym świecie. – Faktycznie, szczecińska edycja Record Store Day była moją inicjatywą. Przeczytałem
o tym wydarzeniu organizowanym w miastach na całym świecie i pomyślałem, że ciekawie byłoby zrobić coś takiego w Szczecinie. Zapytałem
Tomka Licaka, świetnego muzyka i mojego kolegę z zespołu co o tym
myśli. Pomysł mu się spodobał i poszliśmy do OFF Mariny. Resztę historii
znasz doskonale. W sumie można powiedzieć, że zainspirowaliśmy ludzi
w Szczecinie do podobnych akcji. Fajnie, bo o to w tym tak naprawdę
chodziło. Teraz praktycznie przynajmniej raz w miesiącu w różnych miejscach miasta odbywają się podobne targi.
Życie po godzinach
Muzyka pozwala zrzucić, choćby na długość trwania ulubionego albumu,
maskę osoby poważnej, odpowiedzialnej i zdyscyplinowanej. Wszyscy
w końcu jesteśmy tylko ludźmi – Nie uważam, aby ludzie, którym powierzamy ważne funkcje, stawali się nagle robotami, sztywnymi technokratami, zbawiającymi codziennie świat. Uważam, że świat byłby lepszy,
gdyby politycy żyli życiem mieszkańców. Lepiej by ich rozumieli – zastanawia się Olgierd Geblewicz. – Cenię ludzi, którzy po godzinach mają
swoje pasje, spędzają czas z innymi dając siebie i czerpiąc dla siebie.
Gram, żegluję, biegam, jeżdżę na rowerze z różnymi ludźmi. Taki jestem
i nie zamierzam tego zmieniać.
Marcin Galicki, założyciel największej w Polsce platformy crowfoundingowej wspieram.to i specjalista od nowoczesnych technologii, jest także
wokalistą cenionego w metalowym świecie zespołu Cruentus. Wchodzenie w obie role nie stanowi dla niego problemu. – Kiedyś nawet próbowałem przywdziać maskę poważnego Pana – śmieje się. – Nie bardzo wychodzi mi taka maskarada, poza tym nie widzę w tym większego sensu.
Zdecydowanie wolę być sobą, lepiej się pracuje i działa. Tak zbudowany jest chociażby cały zespół wspieram.to, z ludzi którzy są prawdziwi
i są sobą. Przy biznesach internetowych nie jest się tak uwiązanym do
miejsca. Wystarczy komputer i wifi. Myślę, że to wszystko może istnieć
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w symbiozie. Zwłaszcza, że poza wspieram.to i Cruentusem robię dużo
innych rzeczy i nadal znajduje czas dla rodziny i samego siebie.
– Sprawy poważne mam na co dzień, szczęśliwie zdążyłem przywyknąć
do trudnych zadań – mówi Przemek Kazaniecki. – Obecnie prowadzę
dużą inwestycję budowlaną w centrum miasta, to na pewno największe
wyzwanie. Muzyka daje mi oddech i niemal wyłącznie pozytywne emocje. Mam czas i na odpoczynek i dla rodziny. W zespole wyjazdy i próby
są czasem ciężkie, a kiedy ostatnio Hirek Wrona powiedział w wywiadzie, że naszą płytę wziął do auta - dostaliśmy wszyscy automatycznie
dodatkowe dziesięć punktów mocy.
Adam Kuzycz-Berezowski podsumowuje ten wątek: – To co gram z moim
zespołem jest moim wentylem – tu wypuszczam wszystko, co mi siedzi
na żołądku a jednocześnie jest to źródło energii, która pcha mnie do
przodu. Trochę jak narkotyk… ale też terapia.
Gram w kapeli
Moi rozmówcy w życiu zawodowym na koncie mają wiele sukcesów, ciężko na nie zresztą zapracowali. W muzycznej materii też sobie świetnie
radzą. Czuć w tym ogromną pasję, chętnie o tym mówią, zresztą jest
o czym bo projekty, które tworzą mają moc. – Historia zespołu Defus
jest dla mnie, w pewnym sensie, historią spełnienia marzenia – wyznaje
Adam. – Tego wieczoru, gdy ich usłyszałem po raz pierwszy wiedziałem,
że będę grał death metal. Defus grał covery kultowego zespołu Death
i był lokalną gwiazdą, chłopaki byli 5 lat starsi ode mnie (dla nastolatka to przepaść), a ich umiejętności były na bardzo wysokim poziomie.
Granie z nimi było nieosiągalne dla mnie, marzeniem wystąpienie z nimi
na jednej scenie. Wraz z bratem tworzyliśmy kolejne projekty – ja na basie, on na gitarze – i szukaliśmy właściwych ludzi, żeby stworzyć własny
zespół. Na jednej z prób brakowało nam „wokala”, więc ja zacząłem się
wygłupiać i pokrzykiwać do mikrofonu. Graliśmy wtedy jeden z najbardziej znanych utworów Death – „The Philosopher”. Pewien kolega, który

przysłuchiwał się temu powiedział, że jestem w tym świetny. Kilka dni
później ten sam kolega, powiedział, że Defus szuka właśnie. Nie brałem
tego na poważnie, to był dobry chłop, ale miał skłonności do fantazji. Tydzień później spotykamy się przed knajpą, a on mówi, że czekają na mnie
w środku… i tak zaczęła się nasza droga…ale także przyjaźń.

krótka refleksja nad wewnętrznym konfliktem pomiędzy świadomością,
hołdującej technokracji jednostki a jej niezdefiniowaną tęsknotą duchową. To próba wyrażenia krytyki wobec tzw. technologicznego oświecenia, które poprzez próbę zdefiniowania wszystkiego, klasyfikuje i szufladkuje, zabierając to, co jest „pomiędzy”.

Szymon i Złodzieje: – Złodzieje to długa historia, bo z Kacprem Reszczyńskim i Wojtkiem Mazurem graliśmy już kilka lat wcześniej w zespole Choking Hazard vel Odra Surfers. Kiedy chłopaki grali już w zupełnie innym
składzie z Wojtkiem Filipowiakiem, któregoś dnia właśnie on do mnie
zadzwonił z pytaniem, czy mógłby pożyć efekt. Jakoś tak wyszło, że
ostatecznie sam się wprosiłem na ich próbę i zagraliśmy we czwórkę. Ta
randka wypaliła i postanowiliśmy spotykać się dalej. Jakiś czas później
zaprosiliśmy do współpracy saksofonistę Tomka Licaka i tak narodzili
się Złodzieje. W tym pięcioosobowym składzie zrobiliśmy około dziesięciu numerów, zagraliśmy trochę koncertów, posiedzieliśmy na Bornholmie, gdzie zarejestrowaliśmy trochę śladów. Efektem tych działań jest
epka, którą jakiś czas temu sami wydaliśmy. Gramy teraz w cztery osoby, do koncertowania wracamy po wakacjach.

Odsłuchane, polecane

Przemek i Tragarze – Wcześniej miałem przyjemność być częścią S_in
City Tribe. Braliśmy udział w świetnych projektach z udziałem Baltic
Neopolis Orchestra, VJ Puh, VJ Pani Pavlovsky, Jan Młynarski i wielu
innych wybitnych artystów. Kiedy ten magiczny projekt się skończył,
trzeba było zacząć coś nowego. W Tragarzach jest świetna atmosfera,
zaczęliśmy z Pelem, Twisterem i Chillem, teraz jest nas już dziewięcioro,
każdy ze swoją historią muzyczną. Dobrze się rozumiemy i ciężko pracujemy. Dodatkowo w tej chwili to chyba jedyny band w Polsce z cutami
robionymi przez DJ-a na żywo. Od kiedy wydaliśmy płytę gramy dużo,
naprawdę bardzo różnych koncertów.
Marcin i Cruentus: – Jeśli chodzi o Cruentus, to myślę, że najlepiej definiuje to opis naszej płyty, która pojawiła się w sieci w czerwcu a w tym
miesiącu paliw się fizycznie. Płyta nazywa się „Every Tomorrow”. To

Na koniec szybki odsłuch. Oto czego moi rozmówcy ostatnio słuchają
i co jest warte, według nich, naszej uwagi. Przemek Kazaniecki: – Ostatnio przesłuchałem świetną płytę – debiut Roberta Cichego, płytę utalentowanej Rosalie, oraz dwie mocne, których nie miałem okazji przesłuchać wcześniej, „Nieznani Sprawcy” i „Dobre Chłopaki” Projektu
Nasłuch. I oczywiście najnowszy Bonson. Wszystkie polecam.
Olgierd Geblewicz: – Z nowszych rzeczy: The Weekend, Arctic Monkeys,
Royal Blood. Lubię wciąż gitarowe granie, stąd Joe Bonamassa, czy Black
Country Communion, ale i Queens of the Stone Age. No i z wiekiem coraz więcej jazzu, ale takiego klasycznego w stylu Davis’a, Parkera, czy
naszego Komedy.
Szymon Wasilewski: – Podobno, według specjalistów od big data, którzy
przeanalizowali zachowania użytkowników Spotify, po 30-tce nasz gust
muzyczny już się nie kształtuje, właśnie m.in. z powodów zaangażowania w pracę czy rodzinę. Ponowne zainteresowanie muzyką wraca ponoć
po 40. Teraz moje słuchanie wygląda inaczej niż dziesięć lat temu, ale nie
straciłem zapału. Jedną z ostatnich płyt, jakie nabyłem jest składanka
utworów amerykańskich minimalistów: Steve’a Reicha, Johna Adamsa
i mającego wystąpić niedługo w Szczecinie Philipa Glassa. Sama przyznasz, że od nich już niedaleko do Radiohead, i tak oto muzyka zatacza
koło.

Rozmawiała: Aneta Dolega

Szymon Wasilewski (Złodzieje)

Marcin Galicki (Cruentus)

Foto: Krzysztof Arciszewski

Foto: Justyna Stachowska
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Kiedy wena
nie ma focha

Czy literatura ma płeć i co właściwie znaczy „literatura kobieca”? Trzy pisarki, trzy kobiety, wszystkie
ze Szczecina spróbowały odpowiedzieć nam na to pytanie, przy okazji zdradziły co to znaczy właściwie „pisać”, czym jest wena twórcza i jak wygląda życie pisarza.
Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
piszę książkę,” powtarzałam to także mojemu mężowi, któremu zresztą zadedykowałam swoją drugą powieść. W momencie kiedy do mnie
w końcu dotarło, że nadszedł czas na pisanie, pracowałam jako trener
fitness. Jestem osobą, której brak podzielności uwagi i żeby robić coś
dobrze, muszę skupić się na jednej rzeczy. Odeszłam zatem z fitnessu
i wybrałam własną drogę. Na tyle udanie, że właśnie kończę piątą powieść (śmiech).
Dyscyplina umysłu
Nie uznaję czegoś takiego jak wena twórcza. W moim świecie istnieje
dyscyplina umysłu. Piszę regularnie. Wiem, że powinnam rano wstać,
choć przecież wcale nie muszę, i skoro mam przed sobą wielki cel to
powinnam go podzielić na wiele mniejszych. Tak jak nie nauczymy się
nowego języka w jeden dzień, czy nie od razu przebiegniemy całego maratonu, tak nie od razu znajdę się na szczytach list literackich bestsellerów. Każdego dnia budzę się i wykonuję swoją pracę. Mniej więcej wiem
co chcę opowiedzieć, podążam za tym co mam w głowie. I bardzo ważna
rzecz - w moim pisaniu nie ma ani odrobiny ściemy. Pamiętam, że podczas spotkania autorskiego, jedna z pań z widowni powiedziała, że po
przeczytaniu „Dziewczyny z warkoczami” nie wierzy mi, że taka miłość
jaką opisałam istnieje, że nie da się tak kochać. Odpowiedziałam, że jest
mi przykro, że nigdy nie zaznała takiego uczucia, i że miłość, którą opisuję, jest mi znana, gdyż ja też tak kiedyś kochałam.
Optymizm
Moi bohaterowie gdzieś tam naprawdę sobie żyją, czasem nawet używam prawdziwych imion (śmiech). Jeśli istnieje pierwowzór postaci,
którą chcę umieścić w książce to po prostu lepiej mi się pisze. Jestem
optymistką i pomimo, że moi bohaterowie nie zawsze przeżywają dobre
chwile, zawsze dobrze kończą. Pragnę przekazać czytelnikowi trochę
pozytywnej energii, pokazać, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Budzimy się rano i mamy milion dróg do wyboru, i co najważniejsze zawsze
pozostajemy wolni. Przychodzi mi do głowy bardzo znany film, który to
świetnie opisuje – „Życie jest piękne”. Tutaj bohater pomimo ekstremalJest autorką powieści obyczajowych, których głównym tematem jest mi- nie ciężkiej sytuacji w jakiej się znajduje, zachowuje optymizm i wolność
łość. W życiu bohaterki „Dziewczyny z warkoczami” pojawia się nowe do końca swoich dni.
uczucie, które nie do końca będzie takie jak się jej wydaje, natomiast w „Maratonie życia” śledzimy kolejne nie zawsze łatwe doświadczenia życiowe Krytyka
głównej postaci powieści. Anna Niemczynow przez wiele lat pracowała jak
trener personalny i instruktorka fitness. Poza pisaniem, gra na pianinie, Nie czytam recenzji, nawet swoich książek. Najważniejsza opinia pochodzi od moich czytelników. Piszą do mnie listy, niekiedy bardzo osobiste.
medytuje, trenuje uważność. Więcej o Annie: www.annaniemczynow.pl.
Opisują w nich swoje wrażenia po lekturze, że coś ich bardzo poruszyło,
że moja twórczość wręcz zmieniła ich życie. Sama zresztą to robię. JePraca
stem wielbicielką książek Beaty Pawlikowskiej i zawsze po przeczytaniu
Całe życie coś pisałam: opowiadania, wiersze. W szkole średniej wy- czegoś co wyjdzie spod jej ręki, piszę do niej i co ciekawe - zawsze otrzygrywałam konkursy literackie. Zawsze sobie powtarzałam „kiedyś na- muję odpowiedź.

Anna H. Niemczynow
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Styl życia

Pisarka znikąd
Do określenia „pisarz” podchodzę jeszcze z dystansem. Piszę całe życie,
ale publikuję od niedawna. Z mojego punktu widzenia, z mojej pozycji bycie kobietą-pisarką nie jest trudne. Robię to co kocham, znajduję swoich
odbiorców, nie narzekam. Z każdej książki na książkę jest coraz lepiej.
Wychodzę z założenia, że nic nie jest „na pewno”. Kiedy napisałam swoją
pierwszą powieść „Maraton życia” nie założyłam z góry, że nikt nie będzie chciał jej wydać. Było wręcz na odwrót - pisałam ją z ogromną pasją
i bardzo w nią wierzyłam. Kiedy skończyłam porozsyłałam egzemplarze
maszynopisu do kilku wydawnictw. Po dwóch tygodniach od tego momentu otrzymałam odpowiedź: „wydamy pani powieść i każdą następną
jaką pani napisze”. Kiedy książka się ukazała nagle ja – dziewczyna znikąd wskoczyłam do pierwszej dziesiątki sprzedaży w kategorii „literatura obyczajowa” w EMPiKach.
Kropka
Kiedy kończę powieść i stawiam tę kropkę, zawsze płaczę. Jestem wzruszona, bo to koniec pewnej historii, którą opisałam najpiękniej jak tylko
potrafię. Rozstaję się z historią, z bohaterami, wypuszczam ich w świat,
do ludzi.

Foto: Jarisław Gaszyński

talnych, w szczególności w Indiach. Prowadzi fanpage www.facebook.
com/m.w.kaszubowska.pisarka.
Kiedy dorosnę
Pisanie było moim wyborem od samego początku. Już w wieku 7 lat na
klasyczne pytanie dorosłych „kim chcesz być, gdy dorośniesz?”, odpowiadałam z przekonaniem – „zostanę pisarką”. Czułam to podskórnie
i może dlatego pisanie przychodzi mi bardzo naturalnie. Z tą pasją jest
tak, że nieważne, gdzie mieszkasz i tworzysz, w Szczecinie, Krakowie
czy w Łodzi, masz takie same wyzwania i marzenia. Chciałbyś być pisarzem dekady, mieć na półkach dumnie prężące się, skrzydlate statuetki
Nike i zostać laureatem Paszportu Polityki. Wywiad dla „Prestiżu” to
oczywiście również duże osiągnięcie.
Motywacja
Najważniejszym czynnikiem w tym zawodzie jest motywacja. Trzeba
być bardzo konsekwentnym, aby nie utracić zapału do pisania. Dobrze
robić to regularnie, dzień w dzień siadać do komputera. Czasem patrząc w monitor, pojawia się ta upragniona inspiracja, ale niejednokrotnie trzeba się trochę namęczyć, by zmusić umysł do współpracy.
Motywacja nie ogranicza się tylko do pisania, obejmuje także autopromocję - bardzo istotny jest wkład własny w rozpropagowanie twórczości. Jeśli uważasz, że czarodziejskim sposobem książka sama zacznie
się sprzedawać, to niestety jesteś w błędzie. Zdarzają się sytuacje, gdy
wydawca faktycznie idealnie „wstrzeli się” w zapotrzebowanie rynku
na konkretny temat, ale zazwyczaj trzeba też działać samodzielnie.
Sami powinniśmy być dla siebie menedżerami. Nie ograniczam się
tylko do pisania powieści, ale piszę również różnego rodzaju artykuły
zamieszczane w prasie i w portalach internetowych. W moich artykułach, podobnie, jak w książkach, staram się nie zawężać tematycznie.
Poruszam tematykę kulturalną, psychologiczną, społeczną, a nawet
kulinarną.
Skrzydła inspiracji
Gdy w pisarzu budzi się wena, tworzenie przychodzi mu bardzo łatwo,
gładko leci na skrzydłach inspiracji. Kiedy jednak inspiracja dłuższy czas
się nie pojawia, trzeba ją zachęcić, aby wróciła z literackiej pustyni. Niekiedy trwa to pięć minut, innym razem godzinę, ale w efekcie końcowym
zawsze pojawia się satysfakcja i radość, że wena w końcu przestała mieć
focha (śmiech).
Szefowa od A do Z
Jestem kierowniczką procesu literackiego od A do Z. Zawsze mam zarys historii w głowie, ale bardzo często w trakcie pracy on się zmienia.
Każdy pisarz powinien kierować się empatią w kreowaniu postaci, nie
warto jednak z tym współodczuwaniem przesadzać, bo gdyby autor
oddawał się swojemu bohaterowi w stu procentach, mógłby się zmęczyć, a nawet zwariować. W każdym kreatywnym zawodzie, a więc
również w pisaniu, trzeba zachować zdrowy dystans i higienę psychiczną.
Wiara w autora

Marta Wiktoria Kaszubowska
Ma na koncie dwie powieści obyczajowe „Zapach tytoniu” i „Brakujące
ogniwo”. Bohaterką pierwszej z nich jest młoda dziewczyna, która dzieli
swoje życie między pracę, chłopaka i czytanie. Kiedy zaczyna mieć dość
rutyny w jej życiu pojawia się inny mężczyzna co niesie za sobą komplikacje. Bohaterka drugiej z powieści na co dzień pracownica korporacji, jest na pozór niezależną i wyzwoloną dziewczyną, która skrywa
pewien sekret. Akcja obu książek rozgrywa się w Szczecinie. Marta Kaszubowska jest doktorem filozofii, pracę doktorską poświęciła filozofii
indyjskiej. Od wielu lat interesuje się statusem kobiet w krajach orien-

Inspiruje mnie życie, nie tylko moje własne. Staram się być otwarta na
świat, na innych ludzi, ich doświadczenia. Przemycam do moich książek
również elementy fantazji, tego, co rodzi się w mojej głowie. Pilnuję jednak, by wszystkie elementy były spójne, ponieważ jeżeli pisarz za bardzo
rozwinie skrzydła twórczej wyobraźni, czytelnik prędzej czy później to
wyczuje i przestanie wierzyć autorowi. Oczywiście w takich gatunkach
literackich, jak science-fiction, czy fantasy, autor ma większe pole do
działania, jeśli chodzi o wymyślanie nierealnych światów, a nawet języka, przykładem może być tu np. Tolkien w swoich książkach o Śródziemiu. W „Zapachu tytoniu” jest mnie więcej niż w „Brakującym ogniwie”,
nie zdradzę jednak, które wątki są bezpośrednio związane z moim życiem. Moją wielką inspiracją są Indie – każdej powieści staram się nadać
szczyptę indyjskiego smaczku.
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Miasto

Pierwsze 600 stron

Jestem związana ze Szczecinem. Nasze miasto fajnie i dynamicznie się
rozwija. Przyjeżdża tu coraz więcej ludzi z różnych części świata, przedstawicieli ciekawych kultur, dochodzi do wymiany doświadczeń między
młodymi i starszymi osobami. Co i rusz powstają w Szczecinie nowe inwestycje. Jestem miejską dziewczyną i każdy wyróżniający się element
krajobrazu mnie cieszy.

Pisanie u mnie pojawiło się dość późno. Mój syn, kiedy miał cztery lata,
któregoś razu powiedział do mnie: „mamo, przestań mi czytać te bajeczki, chciałbym żebyś mi coś sama opowiedziała i chciałbym, żeby bohater
w tej historii miał tak samo na imię jak ja.” I tak powstała moja pierwsza
powieść fantasy o chłopcu żyjącym w świecie równoległym. Na początku jej fragmenty opowiadałam mojemu synowi, a później zasiadłam do
komputera i je spisałam. Wyszło z tego prawie 600 stron. Ta powieść
nie została jeszcze wydana, ale sprawiła, że pisanie stało się moją pasją.
Sprawia mi ogromną frajdę, wywołuje motyle w brzuchu, uczucie porównywalne do stanu zakochania. Chciałam ciągnąć to dalej i napisałam
cztery sztuki teatralne, z czego dwie zostały wystawione przez Teatr
Brama i Teatr Index. To przekonało mnie, że to co robię ma sens, że moja
twórczość się podoba i trafia do ludzi. Idąc za ciosem napisałam swoją
drugą powieść, zatytułowaną „Szkoła latania”. Po trzech miesiącach od
wysłania jej do wydawcy ukazała się na rynku. To był szybki debiut.

Być kobietą
Nie mam nic przeciwko terminowi „kobieca literatura”, nie można przecież zaprzeczyć, że taki nurt istnieje. Uważam, że to określenie nie
umniejsza pozycji kobiet w tym zawodzie, kobiety-pisarki nie są przecież
gorsze od swoich kolegów po fachu. Myślę, że my-kobiety w nieco inny
sposób postrzegamy pewne życiowe kwestie, bywamy bardziej wrażliwe, emocjonalne, przywiązujemy większą wagę do detali. Jeśli więc ktoś
moją twórczość włoży do szuflady z napisem „literatura kobieca”, nie
będę miała nic przeciwko. Bardzo interesuje mnie aktualna sytuacja kobiet na świecie, także pod względem społecznym. Jestem szczęśliwa, że
nasza rola zmienia się na lepsze zarówno na Zachodzie, jak i w krajach
wschodnich. Z dumą mogę więc powiedzieć, że reprezentuję kobiecą literaturę. Bo w nas, Dziewczyny, jest siła!

Foto: Paulina Budziak

Początek końca
Zaczynam powieść z wizją końca. Jak widzę ostatnią scenę to czuję, że
mogę zaczynać. Pomiędzy tym są stacje pośrednie. Traktuje je jak wyspy,
pomiędzy którymi raz swobodnie płynę a raz brodzę. Przy pisaniu są chwile kiedy fabuła mknie, a czasem nieubłaganie się ciągnie. Wtedy robię sobie przerwę. To bardzo dobra metoda, którą można zastosować w wielu
aspektach naszego życia. Jeśli coś idzie nie tak, zostaw to na chwilę, idź na
spacer, zajmij się czymś innym. Jak wrócisz to znowu ci pójdzie. Polecam.
Inspiracje
Inspiruje mnie życie i ludzie. Moje powieści to w większości fikcja literacka. Tylko w jednej z moich książek przemyciłam sytuacje i emocje, które miały miejsce naprawdę. Osoba pisząca jest dobrym obserwatorem,
dobrze słyszy. Jestem osobą ciekawą świata, lubiącą słuchać i zadawać
pytania. Z racji swojego zawodu zadaję tych pytań wiele. I czasem kiedy
ludzie się otwierają, zaczynają dzielić się niesamowitymi historiami.
Wentyl bezpieczeństwa
Pisanie to pasja, która daje mi dużo dobrego. Żebym mogła się z tego
wyłącznie utrzymywać, musiałabym poświęcić się temu niemal całkowicie, a dodatkowo obserwować co aktualnie jest modne na rynku i co się
dobrze sprzedaje. Jestem trenerem biznesu i coachem, wykonuję swój
zawód z przyjemnością. Pisanie natomiast stanowi mój wentyl bezpieczeństwa. Pozwala mi wyładować emocje i ekscytacje, które mi towarzyszą na co dzień.
Krytyka
To co piszą krytycy i blogerzy jest dla mnie ważne, ale najważniejszy jest
zwykły czytelnik.
Kobieca literatura

Sylwia Trojanowska
Autorka sztuk teatralnych oraz opowiadań i powieści obyczajowych,
m.in. „Szkoły latania” – zabawnej historii młodziutkiej dziewczyny,
która ma dość upokorzeń ze strony rówieśników i postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce i „A gdyby tak…” opowieści o ponownym spotkaniu po latach dwojga bohaterów i konsekwencji, które to spotkanie
przynosi. Sylwia Trojanowska poza pisaniem jest trenerem i coachem
biznesu. Kocha Szczecin i Italię. Więcej o Sylwii www.sylwia.trojanowska.com.pl.
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Mężczyźni też tworzą literaturę kobiecą (śmiech). Na mnie podziały w literaturze nie robią wrażenia, no chyba, że mówimy o podziale na gatunki
jak np. „horror” czy „kryminał”. Mówimy „literatura kobieca” ale nie mówimy „literatura męska”. Ciekawe. Myślę, że w tym określeniu „literatura
kobieca” bardziej chodzi o typ odbiorcy, a nie osoby piszącej. Mnie osobiście jest obojętne jak moje książki zostaną zakwalifikowane, bardziej mi
zależy na odczuciach moich czytelników, jakie emocje wywołują moje
historie. Płeć nie ma dla mnie znaczenia. Piszę dla wszystkich.
Ostatnie zdanie
Moją ostatnią powieść, która ma roboczy tytuł „Sekrety i kłamstwa” pisałam dosyć długo, gdyż wymagała ode mnie sporego wysiłku, zgłębienia wiedzy na temat historii Szczecina. Kiedy ją zakończyłam i napisałam ostatnie zdanie, poczułam ogromną radość. Położyłam się na trawie
i ucieszyłam się, że mogę w końcu odetchnąć (śmiech).

Do serca przytul psa...
...Weź na kolana kota – to nasz cykl, w którym przedstawiamy znanych i lubianych szczecinian
z ich ukochanymi czworonogami. Ich historie będą czasem wesołe, a czasem wyciskające łzy z oczu.
Bo jak wiadomo – życie pisze najlepsze scenariusze.
Marzena Białowolska – nie bardzo wiemy czy jest ktokolwiek komu trzeba Marzenę przedstawiać, ale napiszemy krótko: prezeska Fundacji na
rzecz Zwierząt „Dzika Ostoja”. Tyle napisać, to nic nie napisać, ale tym
razem pokażemy „udomowione” oblicze Marzenki. Dzikie zwierzęta,
które trafiają pod jej skrzydła mogą liczyć na pomoc w każdym względzie (nawet napisze w ich imieniu list, tak jak to było w imieniu sarenki
Myszy), ale mimo tego, że to niełatwe, nie tuli ich tak jakby tego chciała.
Ich domem jest las. Szanuje ich dzikość. Co innego w przypadku futrzaków domowych. Tu czułościom nie ma końca. Podczas rozmowy przerywnikami były krótkie całuski i tulaski. Nie za często. Mniej więcej co
minutę. Góra dwie. Przywitały nas w trójkę: Marzena, Buka i Panda. Jako
że w gości z gołą ręką iść nie wypada, zaopatrzyliśmy się w smakołyki
dla obecnych i marchew dla pozostałych podopiecznych. Chyba lepiej
nie można było trafić! Okazało się, że wszystkie Panie są smakoszkami
tego specjału Buka- czarna koteczka, urodzona nomen omen trzynastego w piątek. Dla niej był szczęśliwy bo jako jedyna z rodzeństwa przeżyła. Trafiła do Marzeny mając jeszcze pępowinę. W domu był już pies
o wdzięcznym imieniu Panda. W tym przypadku wybór imienia był tylko
formalnością. Wystarczy zobaczyć jej zdjęcie jako oseska. Kilkudniowy, jeszcze ślepy szczeniak, do złudzenia przypominający misia pandę
miał być tymczasowo, do momentu aż znajdzie się chętny do adopcji.
No i się doczekał nie odbywając żadnej podróży, bo… został u Marzeny.
Podobnie jak Buka lubi warzywa, ale każda z nich ma swoje preferencje.
Buka uwielbia mix sałat z rukolą, Panda jest zwolenniczką czereśni, ja-

34

Styl życia

błek i rzecz jasna marchewek. Każdego dnia dzielnie pracuje, jeżdżąc ze
swoją Panią do biura. Ma tam swoje posłanie, miseczki ale… ma także
towarzystwo. To Laki - pies, którego historii możemy się tylko domyślać,
niestety nie jest to ona przyjemna. Prawdopodobnie to były policjant,
który zamiast zasłużonej emerytury, doczekał się porzucenia przy autostradzie. Był przerażony, nie jadł, na każdy gest ze strony człowieka
siusiał pod siebie. Dużo czasu minęło zanim ostrożnie zaufał człowiekowi. Do dzisiaj ma dystans do obcych. Pojawienie się Pandy było dla
niego przełomem. Okazało się, że potrafi szaleć, skakać i śmiać się pełną
gębą. Polubił też marchewki! Panda po pracy biurowej, towarzyszy swojej Pani przy pozostałych obowiązkach. Dzięki temu, że wyliże każdego
oseska, Marzena ma mniej pracy przy masowaniu. Nie dość, że ma zdolności terapeutyczne to przy tym jest fachową pielęgniarką. Ach! I jest
doskonałym zamiennikiem słodyczy. Fakt, że nie musiała wracać do lasu
był skrzętnie wykorzystany. Była całowana bez umiaru, bez przerwy,
do zatracenia… „Miałam wrażenie, że ma w ustach kawałek czekolady”śmieje się Marzena. Tyle dobra wzięte ze śmietnika (zarówno Buka jak
i Pandy właśnie tam zostały znalezione). Marzena wprawdzie podzieliła
się z nami uwagą, że Święty Franciszek obdarza ją rozumnymi zwierzętami, których niczego nie trzeba uczyć, bo one rozumieją same z siebie.
Czyżby? Mamy na to swoją teorię. Zrozum, pokochaj – a będzie ci dane.

Rozmawiała: Inga Elerowska / Foto: Jarosław Gaszyński

Foto: Mateusz Szklarski

Cześć wszystkim. Jestem Bentley. Ile mam lat? Sam nie wiem… Wiem
tylko, że od 5 lat jestem psem schroniskowym. Na pewno zastanawiacie
się, dlaczego tak długo? Pomyślicie, że jestem brzydki lub agresywny.
Jeśli chodzi o wygląd, ostatnio wykorzystano mój wizerunek na zdjęciu
profilowym „Na Psa Urok” i niech to będzie dowodem, że przystojny ze
mnie gość! Agresywność? Słyszałem, że jest coś takiego, ale ja akurat
tego nie mam. W ciągu tych pięciu lat przez mój boks przewinęło się wiele psów, każdy z nich był inny, z każdym się dogadywałem i każdy z nich
znalazł prawdziwy dom. Dlaczego im się udało, a mi nie? Może dlatego,
że się nie narzucam, jestem spokojny i grzecznie czekam, aż mnie zauważą. Czekam na to i jeśli tak się stanie, zaprezentuję się w pełnej krasie.

Pokażę, że mogę być w domu, w którym są dzieci, lubię towarzystwo
innych zwierząt, spacery, przytulanie i… parówki. Powiem też, że chętnie
wybiorę dom na parterze lub z windą. I powiem, że ofiaruję moje psie
serce po brzegi wypełnione miłością.
Czasem podsłucham rozmowę na temat psa. Że bardzo posmutniał, że
traci chęć życia i martwią się, że nie przeżyje kolejnej zimy. Ten piesek
ma nawet tak samo na imię jak ja. Wyraźnie słyszę podczas tych rozmów
„Bentley”. To chyba nie o mnie, bo ja ciągle wierzę, że znajdzie się ktoś,
kto będzie miał nadprzyrodzoną zdolność i zauważy „niewidzialnego
psa”. Bo ja ciągle wierzę….

Jeśli chcesz mnie poznać zadzwoń do moich opiekunów.
Kontakt 507 516 562, 516 490 165
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Nowa winnica
pod Szczecinem
Chcą produkować 100 tysięcy butelek wina rocznie. Zaczęli od 800, w tym roku przygotowali ich
13 tysięcy. W przyszłym ma być jeszcze więcej. – To biznes rodzinny, a jednocześnie nasza wielka
pasja, którą zaszczepił w nas tata – mówi zgodnie rodzeństwo: Anna i Artur Kojder. Zapowiadają
jednocześnie, że niebawem rozpoczną budowę o której będzie głośno w całej Polsce… i nie tylko.
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W

innica Kojder znajduje się w niewielkiej podszczecińskiej
miejscowości – Babinek. Piękne, zadbane uprawy winogron robią niesamowite wrażenie. To, co z nich powstaje
również jest najwyższej jakości. Winnica otrzymała właśnie prestiżową nagrodę w konkursie Polskie Korki 2018. Nagroda główna w kategorii win białych półwytrawnych i wytrawnych przypadła jej
za wino Kojder Cuvee 2017, które tym samym okazało się najlepszym
w kraju – zostało nagrodzone „Złotym Korkiem”. W zmaganiach wzięło
udział ponad 100 win z 35 polskich winnic.
– Sporo jeździłem do Włoch. 15 lat temu na wyspie Elba zobaczyłem
starą winnicę i wtedy zrodziła się myśl o założeniu własnej – wspomina
założyciel, Marek Kojder.
Polska w prowadzeniu tego typu przedsięwzięcia wciąż mocno raczkuje. Jest u nas 197 zarejestrowanych winnic, które zajmują 1000 hekta-

rów. Niemcy mają już znacznie więcej, bo około 300 tysięcy hektarów
winorośli. Biznes ten wymaga mnóstwo pracy, wyrzeczeń i oczywiście
funduszy.
Winnica Kojder powstała 4 lata temu. Na samym początku ogrodnicy zasadzili winogrona na 2 hektarach, teraz mają ich pięć.
– Po raz pierwszy owoce zebraliśmy dwa lata temu. Wówczas udało się
wyprodukować około 800 butelek wina. Warto wspomnieć, że nasze
pierwsze wina zdobyły dwa złote medale na międzynarodowym konkursie Galicja Vitis w Krakowie. W tym roku zabutelkowaliśmy prawie 13
tysięcy butelek. Uprawiamy głównie białe odmiany winorośli: solaris,
johanniter, muscaris, souvignier gris. Są to odmiany odporne na choroby
grzybowe – kontynuuje pan Marek. – Inwestujemy w najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne ogromne pieniądze. Warto, bo zaraz za ekologią ma to bezpośredni wpływ na jakość wina.
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Kojderowie inspirują się głównie przemysłem zachodnim. Widać to na
każdym kroku. Doszkalają się w Niemczech, tam podglądają też winiarzy z których czerpią inspirację. Butelki sprowadzają z Francji, etykiety
z Włoch. – Etykiety to mistrzostwo świata. Jakość druku jest rewelacyjna. Dodatkowo jest znacznie tańszy niż w Polsce – opowiadają.

– Zaczynamy budować drogę dojazdową. Stawiamy też magazyn, dzięki
któremu produkcję przeniesiemy do nowej winiarni. Każdego roku dodatkowo chcemy dosadzać winorośl na kolejnych 3-4 hektarach ziemi –
mówi Anna.

To znowu generuje kolejne koszty. Szacuje się, że każdy kolejny hektar
powiększenia winnicy to 100 tysięcy złotych. – Za 2-3 lata chcemy przy
samej uprawie wybudować przepiękny, czterokondygnacyjny obiekt.
Zajmie powierzchnię 2200 metrów kwadratowych. Znajdzie się w nim
winiarnia z prawdziwego zdarzenia, na europejską skalę. Będzie w nim zaplecze gastronomiczne, pojawią się też pokoje, w których będzie można
Z tegorocznych zbiorów Winnica Kojder zamierza wyprodukować 30 się zatrzymać. Nasze wino wygrywa już w polskich konkursach winiartysięcy butelek wina. Tyle powstanie z pięciu hektarów winogron. Do- skich. Teraz chcemy by zdobywało laury również w Europie. Osiągniemy
celowo Artur i Anna chcą mieć jednak uprawę na 25 hektarach ziemi. to wyłącznie dzięki ciężkiej i uczciwej pracy – podsumowuje rodzeństwo.
Okazuje się, że teren ma być znacznie bardziej atrakcyjny, pod każdym
względem.
Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
Pasjonaci przyznają, że kolejną zaletą ich plantacji jest fakt, że przy produkcji wina nie używają chemii. Winorośl nawożą wyłącznie ekologicznymi nawozami, nie używają też chemicznych środków ochrony roślin.
Piękne plany winiarzy
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Uwodzicielskie
Renault Clio

Na rynku dostępne jest nowe Renault Clio. Wersja Limited to rozwiązanie dla tych, co lubią elegancki
design samochodu, połączony z bogatym wyposażeniem oraz wyjątkowo atrakcyjną ceną. Jednym
słowem Renault Clio Limited to auto dla każdego.

I

ntryguje w nim już sam wygląd zewnętrzny. W Renault Clio Limited
widzimy ekskluzywne, aluminiowe obręcze kół. Reflektory Full LED
“Pure Vision” z charakterystycznym układem świateł w kształcie litery “C” podkreślają niezwykle atrakcyjny design, zapewniają lepszą
widoczność, oszczędność energii oraz wyrazisty i dynamiczny wygląd.
Wygodnym rozwiązaniem są ukryte przy tylnym słupku klamki drzwi.
Sportowego pazura dodaje spojler dachowy.

Zaglądamy do wnętrza i nie możemy powiedzieć o nim złego słowa. Wygodne, dopasowane do sylwetki fotele pokryte są ciemną, dokładnie
wykończoną tapicerką. Ergonomiczne i pomysłowe rozwiązania o wysokiej jakości zastosowane w środku pojazdu zapewniają komfort zarówno
kierowcy, jak i pasażerom. Możemy dopasować je do siebie dzięki bogatej ofercie personalizacji.
W wersji limitowanej Renault znajdziemy funkcjonalną oraz wydajną klimatyzację, która umili nam jazdę w nawet najbardziej upalne dni. Uwagę
przyciąga system multimedialny. Obsłużymy go za pomocą 7-calowego ekranu dotykowego połączonego z czterema głośnikami. Popłynie
z nich, oprócz muzyki, dźwięk z naszego telefonu. Wystarczy go podłączyć do systemu za pomocą Bluetootha i od tego momentu możemy
cieszyć się rozmową z najbliższymi podczas jazdy – bez konieczności
odrywania wzroku od tego, co dzieje się na drodze. System multimedialny posiada również wejścia USB oraz jack, dzięki którym podłączymy do
niego komputer, tablet, czy inne urządzenia. W Renault znajdziemy do-
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kładną nawigację renomowanej firmy Tom Tom. Wraz z nią dostaniemy
rozszerzoną mapę Europy.
Dzięki 7-calowemu ekranowi łatwiej będzie nam także zaparkować.
W Clio Limited znajdziemy system wspomagania parkowania tyłem.
Czujniki zamontowane w tylnym zderzaku ostrzegą nas przed przeszkodą znajdującą się za pojazdem. Zagrożenie zobaczymy na dużym ekranie.
Samochód wyposażony został w mnóstwo systemów zwiększających
bezpieczeństwo. Znajdziemy w nim ABS z systemem wspomagającym
nagłe hamowanie. Są przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz poduszki boczne. Jest system wspomagania przy ruszaniu pod
górę, a także system dynamicznej kontroli toru jazdy z funkcją zapobiegania kół poślizgowi kół przednich przy ruszaniu. Ważne jest oczywiście
bezpieczeństwo naszych pociech. Możemy więc liczyć na system mocowania fotelików dla dziecka Isofix na bocznych miejscach z tyłu pojazdu.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
ul. Struga 71
tel: 91-466-87-00
www.renault.polmotor.pl

Renault Clio Energy dCi 90
Pojemność: 1461 centymetrów sześciennych
Moc: 90 KM
Skrzynia biegów manualna: 5-biegowa
Spalanie w cyklu miejskim: 3,5l/100 km
Spalanie w cyklu mieszanym: 3,3l/100 km
Spalanie w cyklu pozamiejskim: 3,1l/100 km
Cena: 62,800 zł
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Niezła jazda!
Na lotnisku w Kluczewie pod Stargardem odbył się event poświęcony bezpieczeństwu na drodze, przygotowany wspólnie przez Mercedes-Benz
Mojsiuk i Automobilklub Stargardzki, przy wsparciu Szkoły Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika.

D

la blisko 300 gości przygotowano szereg atrakcji, które miały
na celu przypomnieć kierowcom podstawy związane z bezpiecznym prowadzeniem samochodu. Przypomniano zasady
udzielania pierwszej pomocy oraz podstawy poruszania się
samochodem w lekkim terenie.
Uczestnicy imprezy mieli do dyspozycji 14 samochodów z szerokiej
gamy modeli Mercedes-Benz, gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i kierowców rajdowych zapoznali się z najnowszymi systemami bezpieczeństwa wspierającymi kierowcę. Dla najodważniejszych
główną atrakcją były przejażdżki z Tomaszem Czopikiem, wytrawnym
kierowca rajdowym po trasie AMG, gdzie mogli poznać smak prawdziwej
jazdy rajdowej.

ad / Foto: materiały prasowe
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Nowoczesny
vintage

Kolejny projekt Loft Kolasiński to rewitalizacja pięknego domu w Szczecinie pochodzącego z 1935 roku. Projekt objął nie tylko wnętrza (renowacja zabytkowej stolarki i wykonanie stalowo-szklanej zabudowy) ale także część umeblowania. Obok klasycznych mebli i lamp autorstwa takich
twórców jak: Apolinary Gałecki, Klaus Uredat, Rob Parry, Asger Bay Christiansen, Miroslav Navratil, Giancarlo Piretti, i Lappalainen Limari, stanęły
meble zaprojektowane prze Loft Kolasiński. Spod rąk ekipy wyszły: stół kuchenny, szafy wnękowe w holu, meble łazienkowe i komoda pod telewizor. Na ścianach zawisły grafiki słynnego Stasysa Eidrigeviciusa.

ad
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Projekt wnętrz i mebli: Loft Kolasiński, www.loft-kolasinski.com
Zdjęcia: Karolina Bąk, www.karolinabak.com

Design

47

48

Design

Foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Wysmakowana
elegancja

Miejsce, w którym darzy się szczególnymi względami kawałek doskonale przygotowanego mięsa, powinno mieć wystrój, który podkreśli walory smakowe zamawianego przez nas dania. Restauracja Karkut spełnia
ten warunek w pełni. Karkut to surowe i kameralne wnętrza, których
główny punkt stanowi portret XIX wiecznego szczecińskiego filantropa
Ferdynanda Karkutscha. Dominuje brąz oraz cegła, które uzupełniają
fioletowe i zielone obicia kanap i foteli. Wrażenie robią kryształowe żyrandole, vintage’owy ekspres do kawy oraz oryginalna waga do ważenia
mięsa. Klienci mają wgląd do rodzaju win, ale także do gatunków mięs.
Minimalizm, industrializm i nienachalna elegancja.
ad
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Karkut Restauracja
Szczecin, ul. Bogurodzicy 1
tel: +48 91 422 00 00, 720 422 422
restauracja@karkut.szczecin.pl
www.karkut.szczecin.pl

Design
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Anatolij
od przepięknych
ornamentów

Na wyremontowanych, ekskluzywnych kamienicach przy ulicy Śląskiej, na elewacji oraz na klatkach schodowych, uwagę zwracają przepiękne
ornamenty. Okazuje się, że nie są one dziełem maszyn, a sympatycznego artysty z Ukrainy – Anatolija. Zajrzeliśmy do jego pracowni
i zobaczyliśmy prawdziwe dzieła sztuki.
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Z

astanawialiście się kiedyś, skąd na wyremontowanych budynkach w Kwartale 21 przy ulicy Śląskiej biorą się przepiękne
ornamenty oraz sztukateria? Przecież nie wszystkie elementy ozdobne uchroniły się przed biegiem czasu. Rozwiązaliśmy
zagadkę. Niewielka część tych dzieł sztuki jest rzeczywiście oryginalna.
Została doprowadzona do pierwotnego stanu przez tę samą osobę, która zrekonstruowała pozostałe ozdoby: Anatolija Kuzmicha z Ukrainy.
Anatolij przyznaje, że na Ukrainie ciężko znaleźć zajęcie. Dzieje się tak
również z powodu wojny. Mieszkał 50 kilometrów od Chełma gdy postanowił, że przekroczy granicę. W okolicach Wrocławia zajmował się
pracami ziemnymi. W tym samym czasie w Internecie poznał Ukrainkę,
która zaproponowała mu pracę w Szczecinie. Skorzystał i przyjechał do
portowego miasta.
– Pracowałem niedaleko Arthouse, kamienic Kwartału 21, na budowie:
robiłem wykopy m.in. pod kable. Praca nie była moim spełnieniem marzeń, była bardzo ciężka – przyznaje 56-letni Anatolij. – Maszerowałem
pewnego razu ulicą Śląską i wstąpiłem do remontowanych kamienic.
Zapytałem czy znajdzie się dla mnie praca. Nie było. Postanowiłem, że
pokażę co jeszcze potrafię. Miałem zdjęcia sztukaterii, którą robiłem
dawniej w Rosji. Zaprezentowałem je i spodobały się Magnusowi (Isaksonowi – przyp. red.). Od razu znalazło się dla mnie zajęcie.
Anatolij także na Ukrainie zajmował się robieniem sztukaterii. Nauczył
się jej przypadkiem, ale od razu – jak wspomina – spodobało mu się to
zajęcie.
– Jeździłem do Moskwy do pracy, było to 25 lat temu. Miałem okazję poznać osobę, która robi sztukaterię. Już na samym początku, gdy zobaczyłem, jakie powstają dzieła stwierdziłem, że chcę się tego nauczyć. Powiedziałem, że mogę pracować nawet za darmo, by tylko podejrzeć, jak się
to robi. Rzeczywiście przez kilka miesięcy nie dostawałem pieniędzy, ale
pracowałem tam ostatecznie siedem lat – wspomina.
Dzisiaj mężczyzna przyznaje, że wreszcie robi to, co kocha. Przygotowuje do kamienic Arthouse na ulicy Śląskiej wszystkie gipsowe oraz betonowe zdobniki. Odwzorowuje je z niesamowitą dokładnością. Do niego,
podczas remontu, trafiają oryginalne elementy. Czyści je, uzupełnia,
przygotowuje formę i robi rekonstrukcje. Posiada wszystkie niezbędne
umiejętności. Przez 17 lat pracował bowiem także jako konserwator zabytków.
– Zajmuje to trochę czasu – zdradza. – Najwięcej doczyszczenie i uzupełnienie braków. Później już praca jest łatwiejsza. Przygotowuje się
dokładną formę z silikonu, która umożliwia produkcję ostatecznych elementów. Silikonową formę wypełnia się gipsem, on po paru godzinach
zastyga i mamy gotowy element. Przygotowanie tego to kilka dni pracy.
W ekskluzywnych kamienicach przy ulicy Śląskiej jego prace są prawdziwą ozdobą. Anatolij odwzorował wszystkie, które można zobaczyć na
elewacji czy na klatkach schodowych. Robią ogromne wrażenie.
Mężczyzna tworzy również inne ozdobne elementy. Część zamawiają
u niego ludzie, część robi dla siebie, z pasji. – By móc się też nimi pochwalić – mówi. Inspiruje się też tym, co zobaczy na szczecińskich kamienicach. Nie ukrywa, że jest nimi zachwycony. Tak, jak całym miastem.
– Byłem zobaczyć też Gdańsk i nie równa się Szczecinowi. Patrzę też
pod kątem sztukaterii. Tam nie ma tylu pięknych kamienic. W Szczecinie
na budynkach jest niesamowicie dużo wiekowych, jeszcze niemieckich
ozdobników. Dzisiejsi artyści nie potrafią już takich robić. Cieszę się, że
mogłem tutaj trafić i mam nadzieję, że zostanę dłużej. Pobyt mam na 3
lata i chciałbym go wypełnić w Szczecinie. Zobaczymy co dalej – mówi
i zapewnia, że wciąż myśli o Ukrainie, na którą stara się jeździć na święta.
– Tam została żona, jedna z córek, druga jest w Anglii. Mam też dwóch
wnuków i wnuczkę. Na starość trzeba będzie wrócić. Póki co tutaj mi się
bardzo podoba.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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W stylu
hippie
Moda po raz kolejny zatacza koło. Do łask i szaf wracają ubrania inspirowane
barwnymi latami 70. To złota era hippisów, epoka wolności, swobody i bliskości
z naturą, także w ubieraniu się. Spodnie dzwony, długie suknie, koszule, kwieciste
i etniczne wzory, swobodnie rozpuszczone włosy, paciorki wianki, bose stopy. Nad
nowymi stylizacji Joanny Jaroszek unosi się duch kontestujących dzieci-kwiatów.
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Zdjęcia i stylizacje: Joanna Jaroszek / www.joannajaroszek.pl
Modelka: Natalia Kukawka / www.nevamodels.pl
Makijaż i włosy: Agnieszka Ogrodniczak / www.agnieszkaogrodniczak.pl
Ubrania: Escada Sport Szczecin, Zara, Mango, Converse, Reserved, Stradivarius

Moda
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Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
- dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski

Czy „Warto być
przyzwoitym”?
N

ie bacząc na upały, zadałem sobie trud niemały. Otóż, wpisałem u wujka Google’a słowo „przyzwoitość”. Niewiele wokół
siebie mając na przyzwoitość przykładów, a i że z pamięcią
nie tęgo, pomyślałem więc: dowiem się. Co mi szkodzi wiedzieć? I oto wspomniany i niezawodny wujek podpowiada mi, że jest to:
„postawa zgodna z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi;
porządność, uczciwość, solidność”. Zastygłem w pełnym zdumienia i refleksji bezruchu… Na plaży, więc bezruch wskazany.

Na pewnym głazie wymalowano cytat mądrej Osoby: „Warto być przyzwoitym”. Warto - czyli, w domyśle: się opłaca. Mam zgoła zupełnie
inny pogląd w tej materii. Rozglądam się wokoło, nawet niedaleko i cóż
widzę? Prawdopodobnie to samo co Ty Czytelniku. Wielu przyzwoicie
ubranych ludzi, z całkiem przyzwoitym wynagrodzeniem, którym powodzi się… tak, masz rację, przyzwoicie. Może więc warto? Wróćmy
w takim razie do wujka Google’a. Czyżby słowo „uczciwość”, uzasadniające bycie przyzwoitym pojawiło się tam przypadkiem? Kamiński spod
trójki, Twój sąsiad, nie dostał przecież stanowiska szefa dlatego, że był
uczciwy, tylko za znajomość z prezesem. Pan Gienek-mechanik jeździ
nowym samochodem, bo taki porządny i uczciwy? Pusty śmiech… Że
przez litość, o znanych z ekranów tiwi osobach nie wspomnę. Iluż znacie
przyzwoitych, uczciwych, którym się powodzi? Oczywiście, że są, lecz
równie liczni jak kruki albinosy.

Co to u licha są obowiązujące zasady etyczne? Znowu jak w dym, walę
do wujka. Tym razem nie był już taki cwany. Jako pierwsze wyszło mi:
„Redakcja „Studiów i Materiałów” dba o utrzymywanie standardów
etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe
kroki przeciwko…” Gorączkowo zacząłem przewijać podsuwane mi linki. Powiem Wam, że kiepsko. Otóż, jak by się mogło zdawać na podstawie moich poszukiwań, NIE MA „obowiązujących zasad etycznych”! Są Warto to być celebrytą. Warto i dość łatwo. Patrz siostry gie. A nawet
wprawdzie zasady dla różnych grup zawodowych, dla wydawnictw, sto- duże Gie. Może i wstyd, ale per saldo się opłaca.
warzyszeń, organizacji, ba! nawet dla komisarzy (cokolwiek to znaczy),
ale dla mnie Polaka-szaraka, jakoś nie znalazłem. Jak żyć?
Warto również głośno krzyczeć o przyzwoitości. Wielu spośród krzyczących potwierdzi moje mądre i przenikliwe słowa. Krzyczą nie dlatego,
Pytania się mnożą. Nawet tu, gdzie leżę na plaży. Czy te sznureczki, któ- że tacy przyzwoici, lecz dlatego, że warto. Warto również dopracować
re zamiast stroju kąpielowego założyła na siebie dość dorosła pani, są szczegóły wspomnianych na początku zasad etycznych i moralnych.
jeszcze przyzwoite, czy już nie? Czy ceny w pobliskim barze są przyzwo- I z tym możemy mieć największy kłopot. Skoro najwięksi spece od prawa
ite, czy zbójeckie? Czy nasze farfocle, zwane piłkarzami, zagrały przy- i Konstytucji mają kłopoty z ich przestrzeganiem, to rzeczy tak ulotne,
zwoicie, czy skandalicznie?
jak moralność i etyka mogą znacznie przerosnąć nasze starania w ich
uporządkowaniu.
Przyzwoitość. Słowo klucz, czy pustosłowie? „Ogóreczki mało słone,
zadowolą twoją żonę!” - krzyczy spocony młodzian, w nieprzyzwoicie Przyznam, że przyzwoicie się przyłożyłem do tego lekkiego, wakacyjnego
brudnym podkoszulku. Reklamowe hasło wydaje się być równie nieprzy- felietonu. Zrobiłem to w poczuciu obowiązku i z takiej zwykłej, ludzkiej
zwoite, jak odzienie plażowego przedsiębiorcy. Dobrze, że choć pogoda przyzwoitości. A niech tam i Czytelnicy, sięgając po swój ulubiony przyprzyzwoita.
zwoity miesięcznik, przeczytają całkiem przyzwoity felieton. Warto…
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Felieton

restauracja
www.karkut.szczecin.pl

PRZESTRZEŃ SMAKU

Szczecin, ul. Bogurodzicy 1, tel: +48 91 422 00 00, 720 422 422, restauracja@karkut.szczecin.pl

Pulchny obiad
Pampuchy i konfitowanie. Te dwa tajemnicze słowa w tym miesiącu odgrywają bardzo ważną rolę na naszych talerzach. Pampuchy jak sama nawa
wskazuje są pulchne i mięciutkie. Od spodu płaskie, u góry okrągłe. Ta potrawa z Kujaw powszechnie znana jako kluski na parze bądź pyzy, co jakiś
czas wraca do kulinarnych łask, wykluczając z uczty ziemniaki, kaszę albo ryż. Do pampuchów najlepiej smakuje kaczka. Kaczka konfitowana. To
nic innego jak bardzo stary sposób konserwowania mięs. Na koniec na to wszystko należy nałożyć sos, ze śliwek. I tyle. Smacznego!

Różowe pampuchy
Składniki na 4-5 porcji:
» 20 g drożdży
» 500 g mąki
» szklanka mleka
» 3 łyżki masła
» 50 g cukru
» 2 jajka
» szczypta soli
» 50 ml soku z wyciśnięty
z upieczonego buraka
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1. Przyrządzamy rozczyn tzn. w misce, drożdże roztapiamy w ciepłym mleku. Dodajemy do nich 4 płaskie łyżki
mąki, szczyptę soli oraz pół łyżeczki cukru. Miskę przykrywamy ścierką, odstawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia (ok. 10 minut).
2. Do garnka wsypujemy pozostałą mąkę, dodajemy jajka,
resztę cukru i sok z buraka. Wyrabiamy ciasto, po chwili
dodajemy roztopione masło i wyrabiamy dalej, tak długo,
aż ciasto zacznie odchodzić od garnka. Jeżeli ciasto okaże się zbyt rzadkie, dosypujemy jeszcze mąki. Garnek za-

słaniamy ścierką i ponownie odkładamy w ciepłe miejsce
i trzymamy tak długo, żeby jego wielkość podwoiła się.
3. Gdy ciasto będzie gotowe, posypujemy ręce mąką i formujemy kulki wielkości małych pączków (urosną jeszcze
podczas parowania) i wykładamy na stolnice, ponownie je
przykrywając, ponieważ nadal będą rosnąć.
4. Do dużego garnka nalać wodę, przykryć ścierką i przymocować ją za pomocą sznurka. Gdy woda się zagotuje,
nakładać kluski na ścierkę i delikatnie przykryć pokrywką.
Tak przyrządzone kluski parować przez 10 minut na niezbyt dużym ogniu.

Konfitowana noga kaczki
Składniki:
» 2 nogi kaczki
» świeży tymianek
» sól
» 2 ząbki czosnku
» 1 l smalcu gęsiego
Nogi kaczki myjemy w zimnej wodzie, osuszamy następnie nacieramy z każdej strony solą,
czosnkiem i obkładamy gałązkami tymianku
i odstawiamy na 24 godziny do lodówki. Po 24
godzinach wyjmujemy kaczkę, usuwamy marynatę. Przekładamy do garnka z grubym dnem
skórą do dołu, zalewamy smalcem, tak żeby
całość była zanurzona, gotujemy w temperaturze 130 stopni C przez około 2 godziny.

Sos z pieczonych skrzydełek
Składniki:
» 0,5 kg kurzych skrzydełek
» 2 marchewki
» 1 pietruszka
» 1/3 selera
» 1 łyżeczka soli
» pierz
» 2 liście laurowe
» 3ziarenka ziela angielskiego
» 100 g powideł śliwkowych
» pół łyżeczki kardamonu
Skrzydełka myjemy, warzywa obieramy i kroimy na mniejsze części i myjemy. Skrzydełka
i warzywa układamy na blasze i pieczemy
w temperaturze 200 stopni C do mocnego zarumienienia, a nawet przypalenia. Upieczone
warzywa i kurczaka przekładamy do garnka
i zalewamy 3 litrami zimnej wody dodajemy
przyprawy i gotujemy na małym ogniu do
momentu aż odparuje 3/4 wody. Do rondelka
wkładamy powidła zalewamy odparowanym
bulionem, dokładnie mieszamy dodajemy kardamon. Gotujemy do zgęstnienia.

Puree z marchewki z groszkiem
Składniki:
» 0,5 kg marchwi
» 50 g masło
» 50 ml śmietanki 30 %
» sól
» groszek zielony
Marchew obieramy i kroimy na kawałki 2-3 cm,
myjemy i wkładamy do małego garnka, lekko
solimy, zalewamy tak, aby woda zakryła marchew, gotujemy do miękkości na małym ogniu.
Gdy marchew już jest miękka blenderujemy ją,
dodajemy zimne masło i śmietankę i dalej miksujemy do uzyskania aksamitnej konsystencji.
Puree układamy na talerzu i posypujemy lekko
podgotowanym groszkiem.

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

Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler (Smakowity Blog Kulinarny)
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Zapraszamy na najzdrowszego
Lososia na swiecie!
Jako jedyna restauracja sushi w Szczecinie podpisaliśmy kontrakt na cotygodniowe zakupy z firmą Jurassic Salmon, która dostarcza ryby
z najbardziej ekologicznej farmy łososia atlantyckiego. Jest to jedyna na świecie farma, w której ryby hoduje się w krystalicznie czystych
wodach termalnych bez antybiotyków czy innych lekarstw. Wody geotermalne pochodzą sprzed 150 milionów lat, a zawarte w nich mikro
i makroelementy pozytywnie wpływają na kondycję ryb oraz jakość mięsa. Ta unikatowa technologia sprawia, że certyfikowany
Łosoś Jurajski jest niezwykle zdrowy i mogą go spożywać nawet kobiety w ciąży i połogu oraz małe dzieci.
Jako najstarsza restauracja sushi w Szczecinie dbamy nie tylko o smak serwowanych potraw, ale także o Państwa zdrowie.

Sake
Szczecin, al. Piastów 1
tel. 91 484 36 18
www.sake.szczecin.pl
/ RestauracjaSake

Asianfoods.pl
Zasmakuj azjatyckiej kuchni w Szczecinie
Chiński szef kuchni
z 20-letnim
doświadczeniem

Jin Du
Szczecin, al. Jana Pawła II 17
tel. 91 489 34 68
www.jindu.pl
/ restauracjajindu

Od 10 lat
oficjalny partner
Pogoni Szczecin

Sake
Szczecin, al. Piastów 1
tel. 91 484 36 18
www.sake.szczecin.pl
/ RestauracjaSake

Prawdziwy
azjatycki
street food

Mr. Wang
Szczecin, al. Boh. Warszawy 40
(C.H. Nowy Turzyn)
www.mr-wang.pl
/ mrwangpl

Prezentacja

Schody na dachu czyli spędzanie czasu na najwyższym poziomie..
Sezon letni rozpoczynamy z przytupem! Jako że mieszkańcom Szczecina pogoda dopisuje, wychodzimy z kolejną propozycją na
spędzenie tych upalnych dni w klimacie garden party. Naszym celem od początku istnienia 17 Schodów czyli już 2 lata, było stworzenie,
ogródka z prawdziwego zdarzenia. Niestety budowa hotelu po dawnej „Arkonie” i widok metalowego płotu przy naszym tarasie spowodowały,
że stworzyliśmy takie miejsce, lecz nie na poziomie zero.

N

asz lokal mieści się w piwnicy – nasz ogródek będzie na piętrze. Na piątym piętrze zabytkowej kamienicy na Starym
Mieście. Rooftop to alternatywa dla wszystkich ogródków
usytułowanych na ziemi! Otwieramy lato po swojemu i przygotowaliśmy atrakcję, której pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Klimat muzyki – a jakże – Chill Out. Planowane dni, w których Rooftop
będzie otwarty to Czwartek, Piątek, Sobota i Niedziela. Będziecie informowani na bieżąco w kwestii rozpoczęcia sezonu oraz cyklicznych
imprez na profilu 17 Schodów na Facebooku oraz Instagramie. Uważnie
przyglądajcie się Państwo informacjom na tych dwóch platformach – koniecznie odwiedźcie naszą strefę komfortu, której w Szczecinie jeszcze
nie było.

Na ostatnim piętrze naszej kamienicy czeka ogród z niesamowitym widokiem na szczecińskie Bulwary czy Zamek Książąt Pomorskich. Przeko- Zapraszamy do spędzenia tych wakacji z nami!
najcie się sami jak wyglądają z takiego punktu widzenia.
reklama

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

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

Niezawodna
laseroterapia

Prezentacja

Klinika Zawodny to jedno z nielicznych miejsc na mapie Europy, w których można znaleźć światowe, najnowocześniejsze technologie. Nasze
doświadczenie w terapii picosekundowej pozwoliło nam na rozszerzenie naszej oferty o kolejny, najwyższej klasy laser picosekundowy, tym
razem wybraliśmy Cutera Enlighten III Triplex.

Przed

Po

E

nlighten II Triplex to zaawansowana platforma laserowa, którą wyróżnia szeroki zakres zastosowania. Urządzenie działa na
kilku płaszczyznach: skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe, usuwa trudne zmiany typu melasma/
ostuda, redukuje blizny i leczy rozstępy, jednocześnie leczy wszelkie rodzaje fotostarzenia skóry, głęboko ją rewitalizuje i przebudowuje. Daje
nam również możliwość usunięcia tatuaży we wszystkich kolorach,
tatuaży pourazowych, a także makijażu permanentnego. Precyzyjna
walka z problemami jest możliwa dzięki najszerszemu, a jednocześnie
bezpiecznemu zakresowi parametrów leczenia, która nie wymaga okresu rekonwalescencji. Opatentowana technologia daje nam możliwość
pracy na trzech długościach fal 532 nm, 670 nm, 1064 nm, co daje nam
praktycznie pełny zakres absorpcji barw - co oznacza, że wszystkie
barwniki w skórze mogą być usunięte. Również wybór pracy w trybie
nano ub picosekundowym daje nam szansę szybszego rozbicia i usunięcia barwnika. Cutera Enligten III Triplex to najsilniejsza platforma
na rynku, ma możliwość pracy w trybie tradycyjnym i frakcyjnym (Enlighten Pico MLA), w którym terapia przy użyciu soczewki frakcyjnej
pozwala nam na zwiększeniu mocy 2-3 krotnie, osiągając maksymalny
efekt, jednocześnie zmniejszając ryzyko powikłań i redukując proces

dr n. med.
Piotr Zawodny
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gojenia do minimum. Firma Cutera jako jedyna opatentowała tryb pracy
PICO Genesis, jest łagodną i skuteczną terapią dla wszystkich rodzajów skóry. Melanina zawarta w skórze stanowi naturalny filtr ochronny w skórze przed działaniem promieni UV. Jednak kiedy występuje na
zbyt wysokim poziomie, może powodować brązowe plamy i nierówny
odcień skóry. PICO Genesis wykorzystuje światło laserowe w celu wybiórczego rozbicia niepożądanego pigmentu i przebudowanie górnej
warstwy skóry. W efekcie uzyskujemy redukcję przebarwień, a jednocześnie przywracamy napięcie, świeżość i promienność skóry. Procedura PICO Genesis pozwala na wykonanie zabiegu prawie bezboleśnie
i prawie i bez okresu rekonwalescencji. W ciagu kilku godzin po zabiegu
może wystąpić jedynie łagodne zaczerwienienie i obrzęk, jednak nie
przeszkadza to w powrocie aktywności zawodowej bezpośrednio po zabiegu. Po zabiegu należy stosować kremy z filtrem, ale nie ma konieczności unikania światła słonecznego, dlatego zabieg można przeprowadzać nawet latem.
Procedury PICO Genesis i PICO MLA przesuwają laseroterapię do XXI
wieku, dając niezwykle spektakularne efekty dla pacjenta, przy braku
działań niepożądanych, oraz szybki i bezpieczny przebieg zabiegu.

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

C u t e r a E n l i g h t e n I I I Tr i p l e x :
- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda
- redukuje blizny
- leczy rozstępy
- leczy fotostarzenia skóry
- głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę
- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe
- usuwa makijaże permanentne
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460

w w w. k linikaz awodny. pl

recepcja@estetic.pl

Prezentacja

Kiedy lato zagląda w dekolt
„Lepszy mały biust, ale naturalny niż jego sztuczny zamiennik”. Tak z pewnością powiedzą te panie, które mają czym oddychać, a grawitacja
nie sprawiła, że piersi są o wiele niżej niż być powinny. Jeśli patrzysz w lustro i chcesz podnieść, powiększyć, zmniejszyć swój największy
atrybut kobiecości, zrób to teraz.

N

ie porównuj się z innymi paniami na plaży. Niech to one za- się i można lekko zwolnić tempo życia i pracy. Wakacje to nie tylko czas
zdroszczą Tobie.
regeneracji, ale również zmian, które staną się początkiem nowej drogi.
Gdy natura płata figle

Natura wcale nie jest tak sprawiedliwa, jak być powinna. Nie dzieli po
równo pomiędzy kobietami, a czasami nawet pomiędzy piersiami właścicielki. Dopóki zimowe płaszcze i jesienne swetry skrzętnie zasłaniają
niedoskonałości, na figle natury można przymykać oko. Wiosną, kiedy
ubrania są coraz lżejsze, a kombinacje z gąbką i push-upem stają się codzienną koniecznością, zaczyna się frustracja. Później przychodzi lato,
marzenie o bikini pryska kiedy tylko wzrok spotyka się z odbiciem w lustrze. Na szczęście każda historia może mieć jednak happy end i nie ma
piersi, której nie można poprawić.

– W kontekście powiększenia piersi głośno mówi się o aspekcie estetycznym czy medycznym, ale ogromne znaczenie ma także psychika. Po
zabiegach kobiety rozkwitają, promienieją. Zmienia się ich podejście do
życia, związków, dzięki pewności siebie awansują w pracy. Do mojego
gabinetu wchodzą często kobiety smutne i zakompleksione, a wychodzą
odmienione nie tylko zewnętrznie – mówi doktor Michał Piotrowiak.

Małe, duże, uniesione, w kształcie łezki, anatomiczne, sterczące, okrągłe
– oczekiwania każdej pacjentki są inne. Konsultacja rozwiewa wątpliwości, a jest tylko rozmową i obejrzeniem przyszłej pacjentki, do niczego
nie zobowiązuje, za to pokazuje zakres możliwości chirurga plastyka.
Lekarz pomaga także dobrać wielkość przyszłego biustu, aby był propor– Niezadowolenie z ogólnego wyglądu piersi, rozmiaru, zmiana ich cjonalny do sylwetki i stał się idealną poprawą pomyłki lub niedoskonakształtu po ciąży, asymetria to powszechne problemy i najczęstsze po- łości natury.
wody, dla których kobiety decydują się na zabieg. Pań, które chcą zmienić swoje życie jest coraz więcej, bo ich świadomość ciała i oczekiwań – Każdy zabieg poprzedza dokładny wywiad, rozmowa i badania, które
rośnie – tłumaczy Michał Piotrowiak, specjalista chirurgii plastycznej pozwalają ocenić stan zdrowia pacjentki i zakwalifikować ją do zabiegu.
i rekonstrukcyjnej.
Procedura jest jasna, a metody bezpieczne – dodaje Michał Piotrowiak.
Biust jest najważniejszym atrybutem płci pięknej. Powinien dodawać
Każda kobieta widzi pewne niedoskonałości w swoim ciele. Niestety nie pewności siebie i satysfakcjonować, nie tylko jego właścicielkę. Szczęzawsze może poradzić sobie z nimi sama. Z pomocą może wtedy przyjść ście kobiety, to szczęście jej męża, partnera i całego otoczenia.
chirurgia plastyczna i zmienić to, co spędza sen z powiek, albo nie pozwala na osiągnięcie pełni szczęścia.
Tylko w lipcu zapisz się na konsultacje do dr Michała Piotrowiaka,
a otrzymasz voucher o wartości do 1000 zł, ważny do 31/09/2018. SzczeSzczęśliwa kobieta, to szczęśliwe jej otoczenie
góły wakacyjnej promocji na www.mediklinika.eu.
Półtorej godziny zabiegu, 14 dni bez większej aktywności fizycznej i 6 ty- Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!
godni w specjalnym biustonoszu dzieli kobietę od wymarzonego wyglądu.
Tę drogę warto przebyć właśnie teraz, kiedy sezon urlopowy rozpoczyna
„Zdrowe podejście w mojej profesji to
podstawa. Przyjdź porozmawiać, może
to wystarczy, żeby uświadomić sobie,
że szkoda czasu na kompleksy”

Lek. Michał Piotrowiak: Specjalista
chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

hp / Foto: materiały prasowe

Mediklinika
ul.Mickiewicza 55
70-385 Szczecin
tel. 667 989 848
zabiegi@mediklinika.eu
www.mediklinika.eu
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Prezentacja

Letnie podkreślenie

Lekko, ale na długo podkreślone brwi i usta, przy których nie trzeba specjalnie kombinować to pragnienie niejednej z pań. Poranny makijaż zostaje
skrócony dosłownie do pięciu minut, a jego wygląd jest świeży i naturalny. Makijaż semi-permanentny to idealna opcja, która pozwala uzyskać taki
efekt. Świetna opcja na lato.
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Zapraszam serdecznie na konsultację
podczas której opowiem o wszystkich
możliwościach makijażu permanentnego w nowoczesnym wydaniu.
Marta Czerkawska Burgs
Beauty expert & linergistka
15 lat doświadczenia w pigmentacji pozwoliło mi na tworzenie
nowych autorskich technik. W makijażu nie ma dla mnie już pytań, są tylko odpowiedzi.
Zapraszam serdecznie

O

tej porze roku nie przesadzamy z makijażem, skórę częściej
wystawiamy na słońce. Noszenie dużej ilości kosmetyków obciąża naszą skórę. Dodatkowo przy wysokich temperaturach
mocny makijaż daje efekt odwrotny do zamierzonego. Po
prostu się rozpływa. Mimo to chcemy podkreślić to, co w naszej twarzy
najpiękniejsze.
– Jeśli nie jesteśmy zdecydowane na mocniejszy efekt, makijaż semi
-permanentny jest dla nas idealny – przekonuje Marta Czerkawska-Burgs
z Enklawa Institute. – Jest to subtelne podkreślenie brwi ombre, czyli
cieniowanie z delikatnie rozproszonym pigmentem na początkach brwi.
Taki efekt makijażu możemy zrobić w wersji semi ombre na około pół
roku lub w wersji permanent ombre na około 1,5 roku. W tym celu dobieramy odpowiedni barwnik i technikę pigmentacji.

Podobnie jest z ustami. Mocniejszy kolor zazwyczaj pozostawiamy na
specjalne okazje, bądź na wieczór. W ciągu dnia dominuje naturalność.
Oczywiście lekko podkreślona. – Jeśli marzą nam się usta z delikatnym
efektem błyszczyka, bezkonturowe rozcieniowane to metoda aquarelle jest w stanie spełnić takie oczekiwania – zachwala Marta Czerkawska-Burgs. – Taki makijaż wykonujemy na idealnych ustach. Ta technika
raczej nie sprawdzi się w przypadku ust z nierównym kolorytem bądź
konturem. W tym przypadku zalecam metodę pigmentacji z idealnym
konturem i wypełnienie kolorem mocniej kryjącym. Efekt będzie równie
elegancki i naturalny.
W przypadku makijażu semipermanentnego nie ma żadnych przeciwwskazań, zabieg jest bezpieczny. – Wykonując pigmentację dbam o komfort klientki. Wybieram najlepsze i bezpieczne znieczulenia – podkreśla
Marta Czerkawska-Burgs. – Przez najbliższe 3 dni od zabiegu, makijaż
jest delikatnie ciemniejszy. To naturalny efekt pozabiegowy. Po tym czasie delikatnie zarasta pod warstwą naskórka i stopniowo nabiera wyjściowego koloru. Uwielbiam taki efekt makijażu i polecam go wszystkim
paniom, które pragną subtelnie podkreślić swoją urodę.
Po pigmentacji wystarczy tylko lekki podkład i błyszczyk do podkreślenia ust i możemy czuć się pięknie i wyjątkowo. Zapraszam serdecznie
na konsultację na której opowiem o wszystkich możliwościach makijażu
permanentnego w nowoczesnym wydaniu.

ad

Al. Wojska Polskiego 40
70-470 Szczecin
tel: 503 139 369
www.enklawa-institute.pl
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Ochronny testosteron
Astma jest częściej diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn, chociaż w wieku dziecięcym wśród astmatyków jest więcej chłopców niż dziewczynek.
Naukowcy postanowili wyjaśnić, co sprawia, że w późniejszym wieku panowie cierpią na astmę o wiele rzadziej niż panie.

P

oczątkowo podejrzewano, że żeńskie hormony płciowe (estrogeny i progesteron) mogą sprzyjać powstawaniu reakcji immunologicznej w oskrzelach. Okazało się jednak, że to testosteron
hamuje wydzielanie prozapalnych cząsteczek, odpowiedzialnych za rozwój astmy, a żeńskie hormony płciowe ani nie pobudzają, ani
nie hamują wydzielania cytokinin.

Świszcząca epidemia
Sama astma jest chorobą, charakteryzującą się przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych, które może objawiać się jako świszczący oddech, wrażenie ściskania w klatce piersiowej czy jako kaszel o różnym
stopniu nasilenia. Stan zapalny dotyczy głównie oskrzeli, które są w astmie zwężone. Zwężenie oskrzeli może wynikać z nadmiernego skurczu
mięśni, obecności śluzu w oskrzelach lub z obrzęku ich ścian. To jak mocno oskrzela są zwężone, czyli jak duże są utrudnienia w wydechowym
przepływie powietrza, mierzy się przy użyciu spirometru.

Testosteronowa tarcza
W badaniu nad wpływem hormonów płciowych na rozwój astmy naukowcy skupili się na jednym rodzaju komórek, o których wiadomo, że
są zaangażowane w postęp choroby – na naturalnych komórkach limfoidalnych (ILC-2). Komórki te wydzielają cytokininy, cząsteczki pobudzające powstanie stanu zapalnego w oskrzelach, oraz przyczyniają się do
zwiększenia produkcji śluzu, utrudniającego oddychanie choremu.

W pierwszym etapie eksperymentu uczeni badali próbki krwi pochodzące od osób chorujących na astmę oraz od osób zdrowych. Udowodnili,
że w krwioobiegu astmatyków ilość komórek ILC-2 jest zdecydowanie
większa niż u osób zdrowych, przy czym ogólnie tych komórek było
więcej u kobiet niż u mężczyzn. Pierwsza, robocza hipoteza badawcza
zakładała, że to żeńskie hormony płciowe mogą być odpowiedzialne za
stymulowanie powstawania tego określonego typu komórek układu odpornościowego. Dlatego też naukowcy postanowili sprawdzić (już na hodowli komórek mysich), jak dodatek hormonów płciowych w środowisku
Od lat 70. XX wieku stale rośnie liczba astmatyków, a według danych wpłynie na produkcję prozapalnych cytokinin.
z 2011 roku na astmę na całym świecie chorowało od 235 do 300 milionów osób, a dla 250 tysięcy chorych była ona przyczyną śmierci. Na Gdy do hodowli mysich komórek ILC-2 dodano żeńskie hormony płciorozwój astmy wpływa wiele czynników, w tym ekspozycja na alergeny, we (progesteron i estrogeny) nie zanotowano, aby w jakikolwiek sposób
częstość przechodzenia infekcji wirusowych w wieku dziecięcym, zanie- wpłynęło to na te komórki czy na ilość produkowanych przez nie czączyszczenie powietrza, palenie tytoniu czy współwystępowanie innych steczek, wywołujących stan zapalny. Z kolei dodanie testosteronu do
chorób autoimmunologicznych. Teraz okazuje się, że wpływ na rozwój hodowli spowodowało zahamowanie produkcji cytokinin przez komórastmy mogą mieć też hormony płciowe.
ki ILC-2. Można więc na tej podstawie stwierdzić, że testosteron działa ochronnie na oskrzela i przeciwdziała rozwojowi astmy u dorosłych
Odsetek chorych na astmę wśród obu płci zmienia się wraz z wiekiem. mężczyzn.
Przed okresem dojrzewania to chłopcy chorują na astmę około półtora
razy częściej niż dziewczynki, po dojrzewaniu proporcje się odwracają Oczywiście zaobserwowana zależność jest tylko jedną z wielu przyczyn
i to kobiety dwukrotnie częściej cierpią z powodu astmy niż mężczyźni. rozwoju astmy. Pozwoliła jednak wyjaśnić zagadkę, nurtującą lekarzy od
U osób starszych (czyli dla kobiet w wieku pomenopauzalnym) odsetek wielu lat.
kobiet i mężczyzn chorujących na astmę powoli się wyrównuje.
Autor: Anna Różańska
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Przegląd stanu zdrowia
– idealny prezent
Bardzo cenimy swoje zdrowie i chcemy, by nam dopisywało. Tymczasem, dopóki nam nic nie doskwiera, nie myślimy o nim. Nie badamy się
regularnie – wolimy myśleć, że choroba nas ominie, albo jesteśmy zbyt pochłonięci innymi sprawami. Doskonałą opcją do szybkiej i kompleksowej
oceny stanu zdrowia są pakiety – przeglądy stanu zdrowia. O szczegółach rozmawiamy z dr Marią Korzonek, specjalistą z Centrum Diagnostyki
Medycznej HAHS.

K

iedy powinniśmy zacząć sprawdzać swój stan zdrowia?
Warto, by osoby, które skończyły 30 lat już profilaktycznie
przyglądały się swojej kondycji zdrowotnej, wykonały np. podstawowe badania krwi i USG. Tym, którzy chcą bardziej kompleksowo ocenić swoje zdrowie pomocne będą przeglądy stanu zdrowia – pakiety osobno dla pań i panów, dzięki którym można wykonać
badania pod kątem wielu schorzeń. Nawet w ciągu 1 dnia! Są to pakiety
szczególnie polecane osobom, które przekroczyły magiczną barierę 40tu lat. Zwłaszcza, jeśli dotychczas się nie badały lub niezbyt regularnie.
Czy mówienie o badaniach profilaktycznych jest wciąż potrzebne?
Zdecydowanie tak. Żyjemy coraz dłużej, to
niezwykle cenne. Liczy się jednak także jakość
naszego życia. Chcielibyśmy być jak najdłużej
zdrowi i fizycznie i umysłowo. Zadbać o to należy już w młodym wieku. Teoretycznie wszyscy wiemy, że profilaktyka jest bardzo ważna.
Mówienie o tym, że regularne badania mogą
uratować życie, zwiększyć szanse na skuteczną
walkę z chorobą wydaje się banalne. Jednak niestety moje doświadczenie pokazuje, że szczególnie młode osoby, gdy czują się dobrze, nie
myślą o tym, by sprawdzić swoje zdrowie zanim
pojawią się pierwsze objawy. Dlatego zachęcamy osoby młodsze, nawet przed trzydziestką,
by regularnie się badały. W tym celu lekarze naszego Centrum stworzyli pakiety, które zawierają najważniejsze badania, by móc sprawnie
i w szerokim zakresie przeanalizować stan swojego zdrowia.
Co obejmują te pakiety, jakie badania?
Oferujemy kilka różnych pakietów – badania można zatem dostosować
do swoich preferencji lub potrzeb. Na pierwszym miejscu w zachorowalności i przyczynach śmierci w Polsce są choroby układu sercowo
-naczyniowego oraz choroby nowotworowe. Profilaktyka powinna być
więc głównie ukierunkowana na wykrycie tych dolegliwości. W pakiecie
najszerszym Moje Zdrowie u kobiet bierzemy pod uwagę choroby nowotworowe narządu rodnego oraz piersi, u mężczyzn nowotwór prostaty,
który plasuje się na drugim miejscu zachorowalności oraz nowotwór
jąder, coraz częściej występujący u coraz młodszych mężczyzn (nawet
przed trzydziestką!). Pakiety zawierają też badania w kierunku chorób
serca, układu krążenia i naczyń, chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca i miażdżyca oraz chorób nerek, wątroby i tarczycy. Uwzględnione
są nie tylko badania laboratoryjne, ale także konsultacje u specjalistów
oraz badania USG, dzięki którym jesteśmy w stanie wykryć nawet niewielkie zmiany patologiczne.
Jak przebiega proces diagnostyczny?
Wszystkie badania możemy zaplanować w ciągu jednego dnia, jeśli pacjent dysponuje odpowiednią ilością czasu. Badania wykonujemy na
miejscu, w Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS. W naszym Centrum
dysponujemy nowoczesnym sprzętem do wszechstronnej diagnostyki
rentgenowskiej i ultrasonograficznej. Badania USG stanowią „pierwsze drzwi” do profilaktyki chorób serca, tarczycy, wątroby czy narządu
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rodnego u kobiet. Wykonujemy także USG piersi, a w przypadku wskazań do mammografii wykonujemy ją przy pomocy aparatury cyfrowej.
Daje ona precyzyjny obraz, dzięki któremu wykrywalność nowotworów
jest znacznie większa niż przy zdjęciach na tradycyjnej kliszy. Robimy
także mammografię 3D, jako jedyni w województwie zachodniopomorskim. Pierś w ujęciu 3D jest skanowana pod różnymi kątami, oceniamy
ją milimetr po milimetrze. Pozwala to wykryć zmiany, które mogą być
niewidoczne na standardowym, płaskim zdjęciu. Dzięki tej metodzie
często można odróżnić zmiany łagodne od złośliwych. Wiemy wówczas
od razu, czy należy kierować pacjentkę na biopsję, rezonans, czy nie ma
takie potrzeby.
Czy są to badania dla osób po czterdziestce,
czy o taki bilans mogą poprosić także osoby
młodsze?
Dla osób w młodszym wieku to także cenna
możliwość. Bardzo często subiektywny stan naszego zdrowia nie odzwierciedla faktycznego.
Ponadto, każdy z nas jest obciążony po rodzicach, dziadkach, czy to chorobami nowotworowymi, czy chociażby chorobami serca. Również
nasz styl życia, praca, to co jemy, jak spędzamy
czas ma na nas ogromny wpływ. Powiedziałabym wręcz, że w wieku 40 lat już najwyższy czas
baczniej przyjrzeć się swojej kondycji. Wiele
osób jednak nie wie, w jaki sposób należy się
przebadać, które badania są ważne. Pakiet dedykowany kobietom i mężczyznom skutecznie
w tym pomoże. Osoby, które chciałyby się bardziej szczegółowo przebadać tylko w kierunku konkretnej grupy chorób mogą wybrać inne pakiety, np. kardiologiczny, czy profilaktyki nowotworowej.
Jaki jest kolejny krok po wykonaniu badań?
Wyniki wszystkich badań są analizowane przez lekarza i omawiane z pacjentem na wizycie, która jest zwieńczeniem procesu diagnostycznego.
Pacjent otrzymuje rekomendacje do dalszej diagnostyki lub leczenia,
jeśli jest potrzebne oraz wskazówki dotyczące diety, stylu życia, które
pomogą długo cieszyć się dobrym zdrowiem.
Jak długo czekamy na wyniki? Oczekiwanie tygodniami byłoby dla
pacjenta stresujące.
Wyniki większości badań są gotowe jeszcze tego samego dnia. Tylko na
niektóre badania laboratoryjne trzeba poczekać ok. 4-5 dni. Cały proces
nie trwa zatem dłużej niż tydzień i wystarczą tylko dwie wizyty w naszym Centrum, by się przebadać i poznać stan swojego zdrowia. Warto
upewnić się, że jesteśmy zdrowi.

Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS
ul. Felczaka 10, Szczecin
www.hahs-lekarze.pl

GINEKOLOGIA

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
Korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Rehabilitacja po porodzie

Leczenie nietrzymania moczu

Vaginal Narrower

POŁOŻNICTWO
BADANIE USG

"Promocja wiosenna"
na wszystkie zabiegi 20 %.

Nieinwazyjna laserowa
ginekologia estetyczna

Rejestracja internetowa: www.engel-hajdasz.pl
Rejestracja telefoniczna: 602 111 640, od godz. 16:00
Adres: ul. Partyzantów 3/2, 70-222 Szczecin

Prezentacja

Efekt
„hollywood smile”
Jest synonimem atrakcyjności, pewności siebie, sukcesu a nawet dobrobytu. Gwiazdy filmowe, celebryci, sportowcy, biznesmeni chętnie
w niego inwestują. A w co dokładnie? W lśniący bielą uśmiech. Po co im to, skoro i tak osiągneli sukces? Okazuje się, że to nie kaprys gwiazd,
ale niezbędny element ich pracy.
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rzy wszechobecnych kamerach, aparatach fotograficznych,
zbliżeniach, szybko można wyłapać niedoskonałości. Na dodatek osoby uśmiechnięte podświadomie odbieramy jako milsze,
ładniejsze i szczęśliwsze, co sprawia, że ich towarzystwo jest
dla nas atrakcyjne. Trudno zachwycać się powabną kobietą lub czarującym mężczyzną, gdy przy szerokim uśmiechu jest widoczna czarna dziura, brak zęba lub żółty kolor uzębienia. Oczywiście, są osoby publiczne,
które ze swoich szczególnych wad zgryzu robią znak rozpoznawczy, ale
stan zdrowotny i higieniczny ich uzębienia pozostaje bez zastrzeżeń.
Z wiekiem jednak i one dokonują korekt i zmian z powodu np. dysfunkcji stawów skoroniowo-żuchwowych czy problemów periodontologicznych. Popatrzcie chociażby na Keitha Richardsa z zespołu Rolling Stones. W młodości miał krzywe zęby z których sobie niewiele robił, teraz
równe i białe. Dlaczego to takie ważne i czemu warto zainwestować
w taki uśmiech rozmawiamy z dr n. med. Edytą Wejt-Tawakol z Dental
Center w Szczecinie.

przygotowane zęby, czyli licówki, całkowicie odporne na przebarwienia.
Wybór rodzajów licówek jest duży, a dobierane są na zasadzie kompilacji oczekiwań pacjentów i stanu uzębienia. Ważnym momentem współpracy stomatologa z pacjentem jest wspólne projektowanie ostatecznego rezultatu i możliwość jego wizualizacji i przymiarki. Efektem jest
prawdziwy „hollywood smile”, maskujący różne defekty i umożliwiający
szybkie odmłodzenie uśmiechu.
Z tej metody może każdy skorzystać?
Licówek nie zakłada się na mocno zniszczone zęby. W tym wypadku
najlepiej sprawdzają się korony ceramiczne. Nie stosuje się ich również
u osób zgrzytających zębami, zaciskających zęby czy obgryzających paznokcie.
Patrząc np. na aktorów w amerykańskich filmach czasem można
popaść w kompleksy. Wyglądają wręcz idealnie. Myślimy wtedy:
świetne geny.
Proszę pamiętać, że gwiazdy filmowe i celebryci nie urodzili się perfekcyjnie piękni, ich wizerunek został odpowiednio wykreowany, bardzo
często jest dziełem specjalistów z różnych dziedzin medycyny estetycznej, a także stomatologii. Ważne i pocieszające jest to, że dzisiaj każdy
z nas ma dostęp do wszystkich metod leczenia z całego świata, a odległe
Hollywood zawitało w nasze progi.

Pani doktor czy naprawdę ten biały i równy uśmiech ma takie znaczenie w tym jak jesteśmy odbierani przez otoczenie?
Żeby to sprawdzić dziennik USA Today przeprowadził ankietę, w której
zbadał na co zwracamy uwagę przy poznaniu nowej osoby. 47% respondentów odpowiedziało że uśmiech, 31% zwraca uwagę na oczy, 11% na
zapach, 7% na ubranie i 4% na fryzurę. Nasze ankiety musiały być jakieś
inne, bo w naszym społeczeństwie to fryzura była zawsze priorytetem.
Okazało się finalnie, że ta opinia jest błędna, gdyż jesteśmy jednak oce- Dziękuje za rozmowę.
niani na podstawie uśmiechu. Potrzeba zadbania o ten aspekt znowu
wysunęła się na pierwszy plan, a ponieważ dobre, pierwsze wrażenie
można zrobić tylko raz, to może warto zastanowić się, co można ulepRozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
szyć w swoim uśmiechu.
Co w takim razie ma negatywny wpływ na ten uśmiech?
Kawa, papierosy, czerwone wino, sok z wiśni czy czarnych porzeczek zawierają barwniki, które odbierają naszym zębom biel.
A jak go odzyskać?
Aby odzyskać słynny, śnieżnobiały „hollywood smile” stosujemy zabieg
bardzo popularny wśród gwiazd, dający spektakularne efekty przy najmniejszej ingerencji. Metodą są cienkie listki porcelany naklejane na

Dental Center
Szczecin, ul. Mariacka 6/U1
tel. 91 423 57 57
kontakt@dentalcenter.pl
www.dentalcenter.pl
/ klinika.edentist
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dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi

Nieubłaganie przyszedł okres wakacyjny. A co za tym idzie – odsłanianie ciała. W związku z tym, że uprawianie sportu nie jest moją
mocną stroną pomyślałam o zabiegach odchudzających w gabinetach medycyny estetycznej. Kolorowe czasopisma zapewniają, że
dzięki różnym maszynom, możliwe jest zgubienie wielu centymetrów w obwodzie. Moim największym kompleksem jest brzuch. Który zabieg najszybciej mnie odchudzi?

Mam stare oraz nowe przebarwienia od słońca na twarzy i klatce
piersiowej. Skóra wygląda na zmęczoną i nieświeżą. Czy można pozbyć się przebarwień za pomocą np. złuszczania naskórka, czy są
inne metody?
Niestety, samo złuszczanie naskórka jest zbyt delikatnym procesem,
niewystarczającym aby pozbyć się starych przebarwień obecnych
w skórze właściwej. Duża ilość zabiegów dedykowana hiperpigmentacji nie ułatwia podjęcia decyzji, który wybrać. W związku z tym oprócz
standardowej oceny skóry warto posłużyć się aparaturą stworzoną do
spektralnej analizy jej stanu, typu VISIA. Badanie to można powtórzyć
po serii zabiegów, aby stwierdzić ich efektywność. W przypadku hiperpigmentacji, której towarzyszą rozszerzone naczynia zaleca się zastosowanie zabiegów z wykorzystaniem aparatury IPL, Dye VL dzięki której
uzyskujemy efekt fotoodmłodzenia – rozjaśnienie przebarwień, zmniejszenie rumienia oraz zwiększone napięcie skóry. W sytuacji, gdy dodatkowym problemem są rozszerzone pory bądź blizny potrądzikowe,
zastosowanie w intensywnym odświeżaniu oraz efekcie rewitalizacji
mają lasery frakcyjne, których intensywność oraz czas gojenia uwarunkowane są od stopnia nasilenia niedoskonałości. Nowym etapem
w dziedzinie światłoterapii jest technologia pikosekundowa w laserach
– ENLIGHTEN, PICOSURE. Wiązka o długości zaledwie pikosekund, czyli znacznie krótsza od obecnych urządzeń pracujących w zakresie mili
i nanosekun, daje ogromne możliwości w rękach profesjonalisty. Innowacyjność tych laserów gwarantuje bezpieczeństwo, efektywność, komfort w trakcie zabiegu oraz szybkie gojenie. Nieodłącznym elementem
w walce z przebarwieniami jest terapia kosmeceutykami, które są dobierane przez odpowiednio wykwalifikowanych kosmetologów. Ogromne
znaczenie w powodzeniu terapii mają wysokiej jakości filtry UV, kremy
depigmentujące oraz kosmetyki codziennego użytku, zawierające odpowiednie przeciwultleniacze.

Pani Małgorzato, medycyna estetyczna pomimo swej szerokiej gamy
zabiegów i sprzętów nie zawsze jest w stanie sprostać oczekiwaniom
pacjentów. Na początku rozpoczęcia różnego rodzaju terapii wyszczuplająco – modelujących powinno omówić się istniejący problem oraz efekty
jakich możemy oczekiwać. Należy również mieć na uwadze, że najlepsze
efekty zabiegów uzyskamy, jeżeli połączymy je ze zbilansowaną dietą oraz
aktywnością fizyczną. W naszej ofercie znajdują się zabiegi o zróżnicowanym mechaniźmie działania jak ultradźwięki, fale radiowe, pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (Accent Prime, Ultraformer, Vanquish,)
– dobierane indywidualnie w zależności od wskazań i oczekiwań pacjenta.
Ilość potrzebnych zabiegów uzależniona jest od skali problemu, od wyboru
danej terapii. Nowością jest urządzenie SCIZER wykorzystujące technologię HIFU - skoncentrowanych ultradźwięków o wysokiej energii, co skutkuje nieodwracalnym niszczeniem komórek tłuszczowych na głębokości 13
i 9 mm oraz wyraźnym zmniejszeniem obwodów ciała.Świetnym uzupełnieniem są zabiegi endermologii. 100% naturalna, bezinwazyjna i skuteczna metoda mechanicznej stymulacji skóry, która w naturalny sposób reaktywuje metabolizm komórek. Działa na uwalnianie tłuszczu i zwiotczenie
skóry, jednocześnie w pełni szanując równowagę biologiczną całego organizmu. Po 30 latach badań francuska firma LPG stworzyła innowacyjny
patent enermologie® Alliance służący naturalnej regeneracji i stymulacji
tkanek. Rewolucyjna technologia pozwoliła połączyć trzy aspekty, tak
istotne dla uzyskania najlepszych efektów zabiegowych: redukcję tkanki
tłuszczowej, wygładzenie cellulitu i ujędrnienie skóry, skracając jednoczeJeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
śnie czas zabiegu, oraz ilość powtórzeń zabiegu.
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Letnie wystroje
okien oraz wnętrz
- od pomiaru
do montażu!
Znakomita jakość która nas cechuje
Ponad piętnastoletnie doświadczenie
Pomoc przy wyborze odpowiednich tkanin i dekoracji
Solidny serwis posprzedażowy
Oferujemy również naszą kreatywność
oraz miłość do tkanin.
- zasłony - firany - rolety rzymskie
- tkaniny - tapety - dywany
- poduszki - obrusy – karnisze

Tylko w lipcu

– na hasło Prestiż, pomiar
z doradztwem GRATIS
Impresja Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin
tel. +48 91 48 32 127
kom. +48 603 863 786
www.salonyfiran.pl

Kobas Laksa przy pracy

Szczecin filmowy
Przebój kinowy z 1995 roku „Młode wilki” Jarosława Żamojdy, choć może wątpliwy pod względem artystycznym, przedstawia barwne lata 90.
w Polsce, z perspektywy wchodzących dopiero w dorosłe życie bohaterów: jest pierwsza miłość, porachunki gangsterskie, przemyt i piosenki
Varius Manx w tle… Część zdjęć do filmu powstała w Warszawie, Międzyzdrojach i w Szczecinie, który w „Młodych wilkach” udawał… Berlin.

W

ostatnich latach Szczecin znowu użycza swoich przestrzeni dla filmowców, stając się coraz bardziej popularnym planem zdjęciowym. To tutaj kręcono część materiałów do uwielbianego, kultowego wręcz w Niemczech,
serialu „Telefon 110”. Szczecin i okolice odwiedzają główni bohaterowie romantycznej komedii „Arme Ritter”, wyprodukowanej przez
niemiecką stację ARD. A czego szukają w Polsce? Miłości. Pomorze
Zachodnie eksplorował również Michael Kessler, znany komik i autor
programu podróżniczego „Expedition Kessler”. Po Szczecinie jeździł
cudacznym bolidem. W końcu po udawaniu Berlina, Szczecin zamienił się w Hamburg, a to na potrzeby komedii romantycznej „Serce za

Na planie serialu Usedom Krimi
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burtą” wyreżyserowanej przez Bruno Grassa, syn sławnego pisarza
Güntera Grassa.
My, filmowcy, jesteśmy bardzo europejscy. Hasło „Szczecin” znaczy dla
nas bliżej Europy, bliżej Berlina. Szczecin wydaje nam się miejscem, które
jest narodowe, ale i europejskie.” To słowa samego Sławomira Idziaka,
jednego z najwybitniejszych operatorów filmowych na świecie, współpracownika Krzysztofa Kieślowskiego, Ridleya Scotta, Andrzeja Wajdy
i Natalie Portman. Idziak jest jednym z polskich twórców, który również chętnie odwiedził Szczecin. Trafił tu dzięki zaproszeniu Filmservices i Akademii Sztuki, na której poprowadził warsztaty ze studentami.

Sławomir Idziak ze studentami

TV ARD

Telefon 110

W tym celu zaprezentował Cinebus - autobus przystosowany w pełni do kacji zawodowych twórców i zapewnianiu im udziału w ogólnopolskim
realizacji filmów, montażu na planie, cyfrowej postprodukcji oraz pro- i europejskim przemyśle audiowizualnym – wyjaśnia Rafał Bajena. – To
jekcji.
inicjatywa, która wzorem istniejących w Polsce i na świecie Film Commission, ma za zadanie kojarzyć kreatywny potencjał regionu z przemyWspomniany Filmservices wspierał także trzy polskie produkcje: obraz słem audiowizualnym. Aby w Szczecinie powstawało więcej produkcji
Kobasa Laksy „Okno z widokiem na ścianę”, wielokrotnie nagradzanego filmowych, powołanie lokalnego oddziału Film Commission byłoby runa prestiżowych festiwalach fotografika. W Szczecinie Laksa robił swój chem idealnym.
półgodzinny film w ramach debiutów Studia Munka. Następnie wspólny
filmowy projekt Bartosza Warwasa i Piotra Uznańskiego, którego akcja Faktycznie byłaby to duża szansa dla miasta i całego regionu, tym barmiała całkowicie rozegrać się w Szczecinie, oraz thriller psychologiczny dziej, że cały czas się tu „kręci”. Niedługo postanie film Michała Kwieciń„Monika W.” Pauliny Skibińskiej i Katarzyny Bonieckiej, twórczyń nagro- skiego, który ze Szczecinem będzie powiązany nie tylko pod względem
dzonych na prestiżowym festiwalu filmowym w Sundance. – Głównym plenerów ale przede wszystkim pod kątem opowieści związanej bezpocelem Filmservices, które współpracuje ze środowiskiem i instytucjami średnio z miastem. Filmowy Szczecin? Czemu nie.
związanymi z przemysłem kreatywnym, jest rozwój przemysłu audiowizualnego oraz ułatwianie podjęcia realizacji filmowej w Szczecinie –
jako interesującej lokacji, posiadającej odpowiednie zasoby techniczne
Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
i kadrowe. Zależy nam również na sukcesywnym podnoszeniu kwalifi-

Monika W.
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foto: materiały prasowe

foto: materiały
Johan Persson
prasowe

Komedia
na zamku

Dwie godziny doskonałej zabawy w przestrzeni małego dziedzińca zamkowego, w gorącej, lipcowej atmosferze. Podczas komediowego wieczoru stand–up wystąpią dwie gwiazdy: Katarzyna Piasecka i Grzegorz
Dolniak. Katarzyna Piasecka to jedna z największych gwiazd polskiego
stand–up'u. Występuje zarówno w klubach, jak i dużych salach widowiskowych. Razem z Abelardem Gizą i Kacprem Rucińskim współtworzy
projekt stand–up Bez Cenzury. Jest gospodarzem scen stand–upowych
w Warszawie i Zielonej Górze. Współtworzy również grupę improwizacyjną Siedem Razy Jeden. Dolniak to szczeciński komik na warszawskiej
emigracji. Widywany na co dzień w telewizyjnej Dwójce oraz na antenie TVP Rozrywka, gdzie z powodzeniem prowadzi programy i felietony
satyryczne. Od lat związany ze środowiskiem kabaretowym i komediowym. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu Komedii
SZPAK, aktorem teatru improwizacji Przyjezdni. Przez pięć lat nadworny
rysownik szczecińskiego wydania magazynu Prestiż.
Zamek, 14 lipca, godz. 20
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Miłosne
zamieszanie

Szekspir (na ilustracji) w przekładzie Gałczyńskiego w reżyserii Opatowicza z muzyką Pawluśkiewcza. To nie może się nie udać. „Sen nocy letniej”. W dusznej atmosferze letniej nocy, pomiędzy jawą a snem, losy
ludzi przeplatają się z losami elfów. Rzecz dzieje się we Włoskim miasteczku Monte Athena, pod koniec XIX w. Demetriusz i Lizander kochają
Hermię, lecz ta jednak darzy miłością tylko Lizandra. Tymczasem jej ojciec wybrał sobie na zięcia Demetriusza. W nim zaś podkochuje się Helena. Pewnej nocy Hermia i Lizander postanawiają uciec z miasta do lasu.
Za nimi podąża rozwścieczony Demetriusz, śledzony przez Helenę. Całe
to miłosne zamieszanie słyszy mieszkający w lesie król elfów, Oberon.
W historię kochanków wtrącają się leśne duchy.
Łasztownia, 25 sierpnia, godz.19.30 i 26 sierpnia, godz.16
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DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ORAZ BLIŹNIACZEJ

biuro@ridsonhouse.pl

606 990 189

www.ridsonhouse.pl

foto: materiały prasowe

foto: materiały
Johan Persson
prasowe

Wróg na
przyjęciu

Zamkowe Noce Filmowe w lipcu to maraton świetnego kina. Wśród
propozycji jest kilka, których nie należy opuścić. Są to: „The Party” reż.
Sally Potter – pokazywana w konkursie głównym na ubiegłorocznym festiwalu w Berlinie, znakomita farsa z życia wyższych sfer w gwiazdorskiej obsadzie (Kristin Scott Thomas, Cillian Murphy); „Turyści” reż. Ben
Wheatley (m.in. „High – Rise”) to czarna komedia o zakochanej parze,
której nikt nie chciałby spotkać na wakacjach; „Wróg” reż. Denis Villenueve (m.in. „Sicario”, „Blade Runner 2049”) – thriller eksplorujący mroczne zakamarki ludzkiej podświadomości oraz Jake Gyllenhaal (na zdjęciu)
w brawurowej podwójnej roli; „Obywatel Roku” reż. Hanz Petter Moland
– skandynawskie kino w najlepszej formie, humor jak z „Fargo” braci
Coen, akcja rodem z bestsellerowych kryminałów, wszechobecna norweska biel oraz Stellan Skarsgard w głównej roli; „Nasz najlepszy rok”
reż. Cedric Klapisch – opowieść o rodzinnych perypetiach, przewrotności losu i drobnych przyjemnościach rozgrywająca się w płynącej winem
Burgundii.
Zamek, 5-31 lipca, godz. 22
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Domy nad morzem
SPRZEDAŻ
604 47 87 47

www.domynadwoda.pl

Sportowy wieczór
komediowy

Wygłupy i ludzkie dramaty, śmieszne piosenki i poważne wiersze.
A wszystko to okraszone potem z szatni i życiorysami wybitnych atletów. Tak się zapowiada sportowy wieczór artystyczny na Zamku Książąt
Pomorskich. „Piłka nożna i inne sporty sceniczne” to popis kunsztu komediowego Szymona Jachimka i Wojciecha Tremiszewskiego. Najpierw
publiczny usłyszy i obejrzy monodram sportowy zatytułowany „Pan
Trener” (tekst – Szymon Jachimek, reżyseria – Jakub Ehrlich, wykonanie
– Wojciech Tremiszewski), który skupia się na piłce nożnej prowincjonalnej i nietransmitowanej, dalekiej od wielkich sukcesów z Camp Nou czy
stadionu Cracovii lub innego Piasta Gliwice. Kolejny punkt programu to
improwizacje komediowe o wyraźnym zabarwieniu sportowym z oprawą muzyczną w wykonaniu Kacpra Odrobnego. Na koniec zbiór gier
scenicznych, oczywiście teoretycznie sportowych, do których zostanie
zaproszona widownia. Aktorzy będą odtwarzać historie zasugerowane
przez publiczność.
Zamek, 25 sierpnia, godz. 20
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Muzyczna
telenowela

Nowy projekt Łukasza „L.U.C.a” Rostkowskiego to album powiązany
ze światem filmu. Artysta do współpracy zaprosił wiele osobistości
ze świata muzyki i filmu. Na jazzowo-chilloutowych bitach i samplach
z lat 70-tych, spotkali się m.in.: Bovska, Sarsa, Gutek, folkowe Laboratorium Pieśni, Robert Cichy oraz czołowi polscy aktorzy: Tomasz Kot,
Arek Jakubik, Wojciech Mecwaldowski, Katarzyna Figura, Karolina Czarnecka i Cezary Studniak. Pod względem treści płyta jest równocześnie
sarkastyczną i pozytywną opowieścią o zmianach i przewrotności ludzkiego losu, złożoną w formie telenoweli. Najlepiej opisuje to fragment
jednego z utworów: „Wszyscy gramy w tym samym filmie/ każdy tkwi
w innej scenie/te same role, klatki, klapsy i chwile/w dekoracjach życia
przewrotność drzemie.” Podczas koncertu Łukaszowi oraz Wojtkowi
Bulińskiemu (perkusja) i Radkowi „Bondowi” Bednarzowi (bas) będzie
towarzyszyła Sarsa. Na wizualizacjach zsynchronizowanych z muzyką
wystąpią artyści, którzy mieli wkład w powstanie płyty.
Amfiteatr, 25 sierpnia, godz.20

Happy
jazz

Koncert kwartetu Ben van den Dungen Quartet to wydarzenie jakie musi
znaleźć się w kalendarzu każdego kto lubi dobry jazz. Lider - Ben van den
Dungen ukończył Royal Academie of Music w Hadze w roku w klasie saksofonu sopranowego i tenorowego. Jego kariera jako muzyka jazzowego nabrała rozpędu po otrzymaniu NOS Jazz Award w roku 1985. Zagrał
ponad 5500 koncertów w ponad 70 krajach. W roku 2012 założył własny
zespół czyli Ben van den Dungen Quartet. Zespół Dungena to wyjątkowa mieszanka bardzo silnych osobowości scenicznych, które tylko jazz
może połączyć w jednym projekcie. Artyści pochodzący z różnych części
świata i przestrzeni muzycznych, łączący swój talent tu i teraz. A rezultat to płyta dająca słuchaczowi mieszankę „happy feel” i stuprocentowego jazzu. „Jestem zadowolony z tego zespołu. Dla mnie ta kombinacja
osobowości muzycznych doskonale pasuje do muzyki, którą chcę grać.”
– podkreśla Ben van den Dungen.
Stara Rzeźnia, 17 lipca, godz.20
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dentallica
pracownia stomatologii mikroskopowej
gabinet rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Endodontyczne
Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1, tel. 91 831 49 99, kom. 602 35 69 80, www.stomatologia-mikroskopowa.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z nową inwestycją powstałą w miejscowości
Kościno/Dołuje w gminie Dobra w odległości 10 min. od Szczecina.
W naszej ofercie posiadamy bliźniaki 110 m kw.
na dużych działkach oraz uzbrojone działki
budowlane z pozwoleniem na budowę.

www.koscino.pl
www.dzialkikoscino.pl

Tel. 798 253 674

LECIM NA SZCZECIN

Jeśli lubisz adrenalinę, przestrzeń, chcesz zobaczyć Szczecin z lotu ptaka, marzysz
o tym żeby dotknąć chmur, skontaktuj się z nami, a my Ci to wszystko umożliwimy.
Informacje i rezerwacje:

603 780 808

Artur@LecimNaSzczecin.pl
www.lecimnaszczecin.pl
ul. Przestrzenna 10
70-800 Szczecin

Plejada gwiazd na promenadzie
w Świnoujściu!
Spotkaj polskich celebrytów!

09 - 12 LIPCA

Katarzyna
Skrzynecka

Marzena
Rogalska

Anna Guzik

Iwona Pavlović

Małgorzata
Pieńkowska

Joanna
Kołaczkowska

Piotr
Gąsowski

Urszula
Dudziak

www.wakacyjnemiastokobiet.pl

foto: Jean Ribeiro

foto: materiały
Johan Persson
prasowe

Brazylijski
odlot

Tropem
obrazu

Kryminał to idealna lektura na gorące, wakacyjne popołudnie. Małgorzata
Rogala, mistrzyni kryminału psychologicznego „Kopią doskonałą” rozpoczyna nową serię, której główną bohaterką jest prywatna detektyw. Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania jednego z
obrazów. Po skończonej pracy obraz znika, a kopistka nie wraca do Polski.
Gdy jej babcia otrzymuje zdjęcie wnuczki na tle słynnego lyońskiego muralu, jest przekonana, że to zakamuflowana wiadomość. Prosi o pomoc
Celinę prywatną detektyw. Celina wie, że decydując się na pomoc, będzie zmuszona do walki ze swoimi fobiami i pokonania traumy, której
doznała dwa lata wcześniej. Mimo to podąża śladami kopistki. Ciągle
jednak ktoś jest o krok przed nią. Żeby tego było mało, śladem młodej
detektyw podąża pewien tajemniczy mężczyzna. Rogala ma na koncie
kilka dobrze przyjętych powieści kryminalnych, wśród których znalazł
się, m.in. znany czytelnikom Prestiżu „Zastrzyk śmierci” oraz „Grzech
Klub Storrady, 12 lipca, godz.19 zaniechania”.

Lipcową gwiazdą cyklu koncertowego TegoSlucham.pl będzie pochodząca z Brazylii grupa Deaf Kids (na zdjęciu). Panowie z Sao Paulo podkreślają, że nie czują się związani z żadnym gatunkiem, a interesuje ich wszystko to, co pozwala eksperymentować z dźwiękiem w sposób skrajny. To
muzyka nieokiełznana, zawierająca, jak czytamy w oficjalnej zapowiedzi
gigu: „drone’ową monolityczność gitar, szaleńcze polirytmiczne motywy, dzikość afrykańskich bębnów i przetworzony efektami wokal”. Jeśli
ktoś lubi mieszankę punka, psychodelii i wspomnianych wcześniej muzycznych eksperymentów nie będzie zawiedziony. Ich koncert w Szczecinie odbędzie się w ramach trasy po Europie. W Polsce zagrają jeszcze
tylko w Gdańsku. W Szczecinie wesprze ich w Szczecinie, gdzie wesprze
ich Seedium, lokalny band grający psychodelicznego stoner rocka. Lipcowy koncert doskonale wpisze się w gorącą aurę letnich wieczorów.
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Poznaj moc face-modelingu.
Pokochaj piękno!
Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty

Vasco Vasillev

Tango,
wirtuozi
i japoński
finał
Są fenomenem, nie tylko muzycznym. Nikt tak nie potrafi przekonać do słuchania muzyki klasycznej, jak oni. W tej materii wykonują fantastyczną
robotę. Baltic Neopolis Orchestra jako orkiestra kameralna ma coś w sobie z kapeli rockowej. Pasja, talent, odrobina szaleństwa i magiczne wręcz
pokłady energii. Na dodatek zagrają wszędzie i w każdym składzie. I nie ważne czy będzie to ogromna prestiżowa sala, centrum handlowe, basen
czy kawałek krawężnika przy ulicy. Zaprosicie ich do swojej kuchni – zagrają, tak że wam talerze z zachwytu z półek pospadają.

90

Kultura

Bogoslaw Andreev

T

Lucy Kay

a niesamowita ekipa dowodzona przez altowiolistkę Emilię
Goch Salvador jest właśnie na festiwalowym tournee. Z początkiem czerwca rozpoczął się Baltic Neopolis Festival – Międzynarodowy Festiwal Muzyki, który cztery lata temu powołali do
życia. To muzyczny maraton, który potrwa do sierpnia i obejmuje swoim
zasięgiem nie tylko rodzinny Szczecin, ale również kilka pięknych miejsc
leżących w naszym regionie.

nocnej Europy a wśród artystów takie postacie jak Andreas Lend, Adam
Klocek i Bogoslav Andreev. Natomiast kto lubi tango ten powinien odwiedzić albo Trafostację (27 lipca) albo Drawieński Ośrodek Kultury (28
lipca). Alina Mleczko to bodajże jedyna saksofonistka sopranowa i altowa, która znakomicie radzi sobie z klasycznym tangiem. Jest szalenie
charyzmatyczna a jej interpretacje utworów Carlosa Gardela są ucztą
dla zmysłów.

W ramach festiwalu BNO oraz ich goście zdążyli już zagrać m.in.
w szczecińskim Ogrodzie Różanym, w klasztorze w Cedyni, na pokładzie
Daru Młodzieży, we wnętrzach Ogrodu Japońskiego, w Galerii Kaskada. Za każdym razem dając niezapomniany występ. Co bardzo ważne,
umiejętność zjednywania sobie ludzi do współpracy zaowocowała zaproszeniem do wspólnego grania świetnych artystów z różnych części
świata. – Ludzie potrafią rzucić wszystko i przyjechać do nas z drugiego krańca Polski by wziąć udział w projekcie – śmieje się Emilia Goch
Salvador. – Mam tu na myśli naprawdę wybitnych muzyków. Myślę, że
to przez atmosferę panującą w naszej orkiestrze. Z jednej strony dyscyplina, z drugiej luz. Brak dyrygenta, za to ważna rola koncertmistrza
(od red. – w BNO jest nim świetny skrzypek Emanuel Salvador) a do tego
wszystkiego przysłowiowa burza mózgów.

Festiwalowy sierpień to trzy ekscytujące koncerty. Najpierw (1 sierpnia)
będzie można wziąć udział w dwóch następujących po sobie występach
na dziedzińcu szczecińskiej Akademii Sztuki. W roli głównej niemiecki
Orbis Quartett. – Są zjawiskowi – zachwyca się szefowa BNO. – Zagrają
wszędzie, w barze, na ulicy albo na stacji metra. Dla nas przejmą dziedziniec Akademii. Do tego są mistrzami improwizacji, w czasie koncertów
rzadko spoglądają w nuty, śpiewają, tupią, robią szalone rzeczy – dodaje.

Lucy Kay to pochodząca z Wysp Brytyjskich śpiewaczka i aktorka, która swoim debiutem fonograficznym „Fantasia” podbiła brytyjską listę
przebojów. Śpiewała z Gregorym Porterem i Andreą Bocellim. Dla nas
wraz ze wspomnianym Orbis Quartett zaśpiewa w pięknej scenerii Bazyliki Konkatedralnej w Kołobrzegu (2 sierpnia). – Na finał koncert z okazji
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, na którym wystąpi jaKto nie miał jeszcze okazji spróbować tego co serwuje BNO w trakcie poński tenor Naoto Kaiho – dodaje z uśmiechem Emilia Goch Salvador.
tego lata będzie mieć świetną okazję. Oto kilka festiwalowych propozy- – To bardzo utalentowany aktor i śpiewak młodego pokolenia, którego
cji, które szczególnie polecamy.
do współpracy zaprosił nasz przyjaciel Vasko Vassilev. Na szczecińskiej
Łasztowni wspólnymi siłami wykonamy utwory z kliku musicali. Znając
Najpierw w Kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie (13 lipca), a naza- obu panów, finał festiwalu będzie wystrzałowy.
jutrz w szczecińskiej Trafostacji Sztuki (14 lipca), wspólnymi siłami wybitnych wirtuozów z krajów europejskich, swoją premierę będzie miał
Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
projekt na ośmioosobowe składy kameralne. W programie muzyka pół-
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens
Firma z 30-letnim doświadczeniem na rynku
budowlanym oferuje swoje usługi deweloperom
oraz inwestorom innych branż działającym na Pomorzu.

Nasze najważniejsze atuty:
• Mobilność
• Wolne moce przerobowe
• Kompetentny i doświadczony zespół inżynierski
• Własne, sprawdzone ekipy wykonawcze
• Zaplecze techniczne pozwalające podejmować
zadania o wartości do 30 mln zł
• Kontakty kooperacyjne z rzetelnymi
podwykonawcami branżowymi

Zapraszamy do kontaktu.

Z największą przyjemnością zaprezentujemy Państwu
nasz obecny potencjał i możliwości współpracy.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych Piotr Flens
ul. Gnieźnieńska 74, 75-736 Koszalin
tel. 94 347 47 14

pbo@flens.pl

www: www.flens.pl

Byliśmy wykonawcami budów o zróżnicowanym charakterze i skali.
Budujemy głównie na Pomorzu, ale wykonywaliśmy również zlecenia
w Warszawie, Moskwie i Berlinie. Mamy na koncie m.in. realizacje
obiektów mieszkaniowych, szpitalnych, biurowych, bankowych
i specjalistycznych. Można je obejrzeć na naszej stronie internetowej.

Rafał Podraza

Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena,
córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans
twórczości Magdaleny Samozwaniec. Autor
ponad dwudziestu książek. Autor pierwszej
w Polsce biografii królowej twista – Heleny
Majdaniec (W.A.B., 2015), ponadto wywiadu
-rzeki z Januszem Kondratowiczem „Wieczór
nad rzeką zdarzeń” (Oficyna R 2014)
i Krzysztofem Dzikowskim „Tekściarz”
(PIW, 2016). Współpracuje z TVP3 Szczecin,
TVP Rozrywka i tygodnikiem „Na Żywo”,
gdzie współtworzy rubrykę „Historia
jednej piosenki”.

Zuzanna Łapicka

Dodaj do znajomych
Wydawnictwo: Agora, 2018

W ostatnim czasie bardzo rzadko po
przeczytaniu książki nie mam żadnych
uwag, zawsze się coś znajdzie, tutaj…
nic. Zuzanna Łapicka, córka wybitnego
aktora, eks-żona Daniela Olbrychskiego
na kolejnych stronach swoich wspomnień
wyczarowuje nam cudowny obraz. Ten
istny kolaż wybitnych nazwisk, dziesiątek anegdot i zdarzeń powoduje, że czyta
się jej dziennik z przyjemnością. Nie mam
żadnego minusa, dosłownie wszystko mi
się podoba. Zdziwieni? Sam się dziwię, że
są jeszcze w naszym kochanym kraju autorzy, którzy mimo iż całe życie robili coś
innego, niż pisanie, potrafią swoim piórem
tak znakomicie przedstawić nam świat,
którego niestety już nie ma, a za którym –
mam takie wrażenie – coraz bardziej tęsknimy. Oj, niejeden poczytny autor mógłby
się uczyć. Zuzanna Łapicka, to znakomity
obserwator, wygrzebujący z zakamarków
pamięci swojskie obrazy, ale i wielki świat:
Lelouch, Paul Anka, królowa Elżbieta II,
księżna Monaco – Grace, Żuławski, Kiereklama

ślowski, Rubinstein, Śląska, Wajda, Axel,
Czyżewska, to naprawdę tylko maleńka
garść nazwisk, które autorka miała okazję
poznać i o których z lekkością, czasem ze
szczyptą inteligentnej złośliwości (Boże,
jakie to dzisiaj rzadkie), pisze. Prawdziwa
klasa, tyle mogę powiedzieć o książce córki Andrzeja Łapickiego.
Mimo że pani Zuzanna miała szansę zobaczyć to, o czym wielu mogło w okresie Polski Ludowej tylko pomarzyć w jej
wspomnieniach nie ma wywyższania się
lub strojenia w piórka, jest rasowy dziennikarz z ogromnym dystansem do siebie,
potrafiący znakomicie gawędzić. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnia książka pani
Zuzanny. Powinna pisać i tym samym ocalać świat, którego nie ma już.
Książkę polecam z całego serca!

Daniel Źródlewski

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

Recenzje teatralne

Grupa Korpuskularna (Fibich, Grygier, Nykowski) „Na lightcie”

„Na lightcie” to projekt artystów związanych z Teatrem Kana: Weroniki
Fibich – reżyser, Tomasza Grygiera – scenicznego technika i aktora w jednej osobie oraz fotografa i także maga od teatralnych technicznych
czarów – Piotra Nykowskiego. Cała trójka występuje pod szyldem Grupy
Korpuskularnej.
Gdyby chcieć dopisać do tytułu charakteryzującą spektakl frazę można
by było go rozwinąć: „Na lighcie, czyli teatr z dystansu i z dystansem”.
Ów „dystans” to słowo-klucz do zrozumienia, ale też próby oceny przedstawienia. Główny bohater swój sceniczny wywód uzasadnia: „Kiedy
moja pozycja w teatrze jako technika zaczęła słabnąć, a cyfra zaczęła
wypierać analog, postanowiłem, robiąc taki teatralny rachunek sumienia, wykrzesać z siebie resztki minionej bezpowrotnie fantazji i zmierzyć
się z problemem samotności montażysty na scenie, jego egzystencji
w świecie zdominowanym przez aktorów, reżyserów i scenografów…”
Ile w tym kreacji, czy literackiego polotu, a ile prawdy wynikającej z doświadczenia wiedzą tylko twórcy spektaklu. Nie mniej rzecz okazuje się
niezwykle wciągająca. Tak zwani „branżyści” odnajdą tu własne zawodowe doświadczenia, a ci którzy nie poznali jeszcze teatru od kulis, być
może zrozumieją istotę (istotność?) drugiej, niewidocznej strony scenicznego okna. Ci, którzy już otarli się o teatralną machinę, otrzymają
sporą porcję, intrygujących faktów, teorii, a być może inspiracji.
Przytoczony „dystans” obecny jest tu jednak znacznie intensywniej. To
przede wszystkim znakomita kreacja Tomasza Grygiera – odważna, wyrazista, ale jednocześnie wymagająca świetnego aktorskiego warsztatu
i fizycznej sprawności. Aktor buduje postać konsekwentnie, „branżyści”
wiedzą, że „gra” trochę siebie, ale On „gra” właśnie dystans! Do siebie, do
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teatru, do spektaklu, do ludzi, do… Ileż trzeba odwagi, by sparodiować na
scenie samego siebie? Tu mowa o świetnej scenie, w której Grygier sam szydzi ze swojej charakterystycznej wymowy litery „r”. Albo kiedy przytacza
prawdziwe historie i wspomina prawdziwe postaci teatralnego światka.
Świetna jest sekwencja rozmowy aktora z oświetleniowcem (swoją drogą – dlaczego kiedy aktorzy podczas ukłonów wskazują z uznaniem na
reżyserkę, nikt tam się nie kłania?). W tej roli powściągliwy, lecz zabawny
Piotr Nykowski. Z jednej strony ten zabieg stanowi fantastyczną próbę
odczarowania nieco teatralnej produkcji, a z drugiej pokazuje faktyczną wagę ludzkich relacji, tworzących teatr. Nykowski, obok aktorskich
wtrętów, z dużym skupieniem prowadzi także spektakl technicznie,
szczególnie tak ważne tu światło.
Weronika Fibich wirtuozersko i misternie stworzyła konstrukcję widowiska, a później konsekwentnie pilnowała jego rytmu. W pewnym momencie widz, ma wrażenie, że jest świadkiem „prawie monodramu”, w którym
o świetlnych i aktorskich popisach tylko się mówi. Jednak Fibich wytacza
oręże teatralnych machin i talentów. Ostatnie kilkanaście minut spektaklu to popis teatralnej magii i aktorskiego (także fizycznego) warsztatu
Grygiera. Trochę jak ten paw, co w spektaklu idzie w kierunku światła…
Znakomite są „niemożliwe” urządzenia, machiny, przedmioty, pozornie
tylko bezużyteczne… One pomagają zrozumieć skalę skomplikowania teatralnego parku technicznego! Za to mankamentem produkcji wydaje się
brak pomysłu lub zdecydowania jak zakończyć opowieść. Stąd też rzecz
kończy się wielokrotnie. Jednak o kilka razy za dużo.

MEBLE
NA WYMIAR
KUCHNIE
SZAFY / SCHODY
USŁUGI
STOLARSKIE
nowość!

USŁUGI CNC
Meble w zabudowie na indywidualne zamówienie klienta.
Nasze usługi obejmują cały proces – od projektu aż po jego wykonanie.
Wykonujemy również frezowanie oraz wycinanie maszyną CNC
między innymi w płycie MDF, sklejce i drewnie.

Anita
Agnihotri
- Szczecinianka Roku

Anita przybyła do Szczecina, ofiarując naszemu miastu swe serce i talent. Jej dążność do zespolenia
dziedzictwa Indii i Polski zaowocowała szeregiem działań, harmonijnie splatających wątki kultury
i kontaktów gospodarczych - mówią zgodnie Stanisław Krzywicki, Jacek Turkowski ze Szczecińskiego
Towarzystwa Kultury, którzy wytypowali Agnihotri do plebiscytu.
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A

nita Agnihotri już od ponad 40 lat uczy szczecinian smaków
swojego kraju. Zorganizowała setki wydarzeń, które przybliżyły nam jej ojczyznę, na każdy możliwy sposób i sprawiły, że
stała się jednym z symboli Szczecina. Otrzymała nominację na
stanowisko konsula honorowego Indii, a producent Michał Kwieciński
zrealizuje film fabularny na podstawie jej życia.

(śmiech). Ostatnio kiedy kupowałam kwiaty, pani w kwiaciarni rzuciła
w moją stronę: „ja panią znam, mieszkała pani kiedyś na Zakolu. Była
pani zawsze taka kolorowa, nasza papuga!” Faktycznie kiedy przyjechałam do Szczecina, to były czasy PRL-u, więc na ulicach dominowała szarość a ja kochałam kolory. Pamiętam, że któregoś razu malowałam moją
restaurację Bombay na żółcie, pomarańcze i jeden z przechodniów widząc to rzucił pod nosem: „ale ta Hinduska nie ma gustu, co za krzykliwe
kolory, kto to widział” (śmiech).

Gratuluję tytułu. Jak się Pani z tym czuje?
Prawda jest taka, że nie miałam świadomości tej nagrody prawie do
samego końca. Kiedy dowiedziałam się o nominacji byłam akurat poza Co oznacza dla Pani ten tytuł?
Szczecinem. Zadzwonił telefon, odebrałam i jakiś damski głos oznajmił Przede wszystkim zmotywował mnie do dalszego działania. Na pewmi, że zostałam nominowano będę dalej promowała
na. Poczułam się zakłopotaw Szczecinie egzotykę. Myna, nie wiedząc na czym to
ślę, że wypełniamy naszymi
Anita Agnihotri z siostrą Rati
wyróżnienie właściwie porestauracjami pewną niszę
lega. Kiedy przyszedł dzień
w mieście, i nie sądzę byśmy
rozstrzygnięcia
konkursu
byli konkurencją dla innych
i ogłoszenie wyników nie
gastronomów, po prostu
czułam się najlepiej. Od rana
robimy swoje. Powołanie
wszystko było nie tak: sioZachodniopomorskiej Indyjstra nie w humorze, mój syn
skiej Izby Gospodarczej też
bardzo zajęty, do tego bolało
zaliczam do zasług. To, że
mnie serce. Kiedy spojrzamoja rodzina ma dobre konłam na listę nominowanych
takty z Ambasadorem Indii
pań i ich zasługi zupełnie się
jest ważne. Hindusi otwow tym nie odnalazłam. No bo
rzą w Szczecinie fabryki,
co ja takiego wielkiego zrobędą nowe miejsca pracy.
biłam dla Szczecina? Jestem
To są pozytywne objawy tej
zwykłą restauratorką, tzw.
współpracy. Z moich osobi„prywaciarzem”
(śmiech).
stych planów to marzę by
Dopiero moja siostra Rati
sfinalizować pokaz mody,
uświadomiła mi, że się mylę,
który chciałabym zorganiże zasłużyłam na to wyróżzować na Zamkowych schonienie.
dach. Chciałabym pokazać
projekty kilku hinduskich
I co się wtedy wydarzyło?
projektantów na polskich
Po prostu usiadłam i zaczęmodelkach. Podobnie, sprałam rozmyślać na temat mowa ma się z prezentacją oryjego udziału w życiu miasta,
ginalnych
bollywoodzkich
tego co faktycznie można
plakatów filmowych na ściauznać za zasługi. Mieszkam
nach Filharmonii. Myślę rówtu już od 40 lat, w Indiach
nież o uruchomieniu kursów
mieszkałam zaledwie 18,
języka hinduskiego, o warszi czasem żartuję, że po takim
tatach tańca, ogólnie o proczasie powinnam dostać jamowaniu kultury Indii i miekieś specjalne obywatelstwo
szaniu jej z tym co dzieje się
(śmiech) albo klucze do mialokalnie w Szczecinie. Pracusta. Tak naprawdę wszystję nad tym, by w Szczecinie
ko do mnie dotarło na dwie
uruchomić darmową kuchgodziny przed galą. Nadal
nię dla bezdomnych osób.
nie wierząc w jakąkolwiek
W Warszawie działa orgawygraną, powiedziałam sionizacja SEVA, która się tym
strze, że powinnam się pozajmuje. W centrum miasta
Sikhowie rozdają potrzebująkazać na imprezie, chociażby
ze względu na tę nominację. Co ciekawe ból o którym wspominałam, za- cym jedzenie. Chciałabym, aby coś takiego też powstało w Szczecinie
czął się nasilać. Bardzo się źle czułam, ale w duchu powtarzałam sobie, ale muszę się do tego dobrze przygotować od strony formalnej.
że wytrzymam, że nie zadzwonię po karetkę w trakcie trwania imprezy
(śmiech). Moja siostra, która jest aktorką i ma doświadczenie w uczestni- A co Szczecinianka Roku myśli o samym Szczecinie?
czeniu w takich galach, oznajmiła mi, że jest na sto procent przekonana, Właśnie mi przyszło do głowy, że jestem większą szczecinianką niż mój
że otrzymam tę nagrodę. Po pierwsze samo zaproszenie na galę o tym syn szczecinianinem, pomimo tego, że się tu urodził. Jestem związana
świadczy, po drugie usadzono nas w pierwszych rzędach. Rati stwierdzi- z miastem od 40 lat. A tak na poważnie to uwielbiam Szczecin za jego
ła, że to celowy zabieg (śmiech). Kiedy doszło do ogłoszenia wyników, położenie. Z jednej strony morze, z drugiej takie miasto jak Berlin. Szczenadal nie wierzyłam. Dopiero jak usłyszałam na scenie słowo „Exotic” to cin w jednej czwartej to woda, jest tu dużo zieleni. To nasz ogromy atut,
coś mną poruszyło. Chodziło o mnie, wołali mnie na scenę. Rozpłakałam nasza wizytówka. Miasto od strony wody jest przepiękne. Szczecin jest
się ze wzruszenia.
magiczny.
Co się wydarzyło po wszystkim?
Dziękuję za rozmowę.
Zdałam sobie sprawę, że chyba faktycznie zasłużyłam na to wyróżnienie. Każdy z nas kiedyś umrze i ważne jest to, co po sobie zostawimy.
Możliwe, że po mojej śmierci ludzie będą mówić: pamiętacie Anitkę,
tę restauratorkę, Hinduskę, tą co zawsze ubierała się tak kolorowo?

Autor: Aneta Dolega / Foto: Panna Lu
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Prezentacja

Przyjęcie
wśród drzew

Przyjęcie weselne albo konferencja w środku parku Kasprowicza, wśród pięknej zieleni i kwiatów, przy urokliwym jeziorze Rusałka, niedaleko
Teatru Letniego, Ogrodu Różanego i Jasnych Błoni. Któżby się nie skusił na tak atrakcyjną opcję? Powstający w tym miejscu czterogwiazdkowy
Grand Park Hotel jest idealnym miejscem dla uroczystych wydarzeń.

D

o dyspozycji gości mamy dwie sale: większą Magnolię, której
powierzchnia wynosi dokładnie 202 m2 i mniejszą Różaną o powierzchni 120 m2 – mówi Małgorzata Sikora, odpowiedzialna
za organizację, m.in. przyjęć, bankietów, konferencji oraz
szkoleń. – Obie sale są dostosowane zarówno pod organizację wszelkiego rodzaju przyjęć rodzinnych jak i konferencji firmowych. Są idealne
pod względem technicznym, ale także przestrzennym, nie ingerują w życie pozostałej części hotelu. Ponadto, każda sala ma osobne wyjście na
tzw. zieleń. Do Magnolii przylega taras o powierzchni 130 m2 z widokiem
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na jezioro, w Sali Różanej jest mniejszy i z widokiem na park. Poza salami
mamy w hotelu 26 przestronnych, nowoczesnych pokoi oraz 2 apartamenty, z czego jeden Młoda Para dostaje od nas w prezencie, by mogła
po całym emocjonującym dniu odpocząć i się zrelaksować.
– Zaplecze techniczne jest bardzo nowoczesne, mamy właściwie wszystko co jest potrzebne przy tego rodzaju wydarzeniach – zapewnia Przemysław Ciesielski, zajmujący się gastronomią w hotelu. – Dysponujemy
wysokiej klasy sprzętem audio-video oraz dodatkowym, niezbędnym

wyposażeniem. W przypadku imprez prywatnych, np. przyjęć weselnych
dysponujemy również listą artystów, fotografów, animatorów, florystek, dekoratorów wnętrz, z których usług nasi goście mogą skorzystać.
Oczywiście niczego nie narzucamy, to tylko jeden z wariantów.

dzie stanu cywilnego pary wybierają miejsca pod gołym niebem – stwierdza Przemysław Ciesielski. – Żartujemy, że kościół po drugiej stronie ulicy, też mamy do dyspozycji. Być może pary, które będą zawierały w nim
ślub, zdecydują się na wesele u nas, po sąsiedzku.

W Magnolii można zorganizować przyjęcie aż na sto osób, w mniejszej
Różanej dla maksymalnie 60 osób. Obie opcje są szalenie atrakcyjne,
szczególnie dla nowożeńców. – Jeśli chcemy zorganizować imprezę bez
części tanecznej, np. konferencję naukową to w Magnolii zmieści się 150
osób – mówi Przemysław Ciesielski. – Dodatkowo dysponujemy całym
zapleczem gastronomicznym. Nasza kuchnia jest na bardzo wysokim
poziomie, a co za tym idzie jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym gościom bez względu na to czy będzie to klasyczna przerwa
na kawę, lunch biznesowy czy przyjęcie weselne. Personel reprezentuje
najwyższą jakość usług – stawiamy na profesjonalizm i indywidulane podejście do Gościa.

Grand Park Hotel zatroszczył się też o najmłodszych gości. Na zewnątrz
stoi już kameralny plac zabaw, w środku bawialnia, dodatkowo odpowiednie menu w czasie imprez – czyli wszystko co potrzebne jest dzieciom do zabawy. – Grafik się wypełnia, radzimy więc nie zwlekać – dodaje z uśmiechem Małgorzata Sikora.

Wnętrza obu sal utrzymane są w neutralnych kolorach, tak by można je
było dowolnie aranżować pod konkretne imprezy. Niewątpliwie sąsiedztwo Parku Kasprowicza stanowi ogromną zaletę tego miejsca. – Śluby
w plenerze stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Zamiast w urzę-

ad / Foto: materiały prasowe

Grand Park Hotel
ul. Słowackiego 18, 71-434 Szczecin
info@grandparkhotel.pl
www.grandparkhotel.pl
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Od lewej: Krzysztof Bobala, Mirosław Skrzypczyński

Zmieniamy
polski tenis

Od ponad roku Mirosław Skrzypczyński zarządza polskim tenisem w roli prezesa związku. Przed prawie trzydziestoma laty pracował w pobliskim
Gryfinie i organizował jeden z pierwszych zawodowych turniejów kobiet w naszym kraju. We wrześniu będzie śledził w Szczecinie turniej Pekao
Szczecin Open, podczas którego Polski Związek Tenisowy chce być bardziej obecny, niż do tej pory.

N

iewielu sympatyków tenisa w Szczecinie wie, że w 1991
roku organizował pan międzynarodowy turniej WTA w pobliskim Gryfinie. Jak to było?
Mirosław Skrzypczyński: W 1989 roku przyjechałem z reprezentacją województwa Śląskiego, bo pracowałem wówczas w Bytomiu,
na Spartakiadę Młodzieży do Gryfina. Działacze Energetyka - chyba trochę pod wrażeniem sukcesów jakie odniosła nasza ekipa - zaproponowali mi pracę w Gryfinie. Były wielkie plany, świetnie rozwijający się klub
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posiadający utalentowaną młodzież. Po namowach przeniosłem się do
Gryfina i pełniłem funkcję kierownika sekcji i trenera koordynatora. Ewa
Radzikowska czy Anna Wietrzykowska były wielkimi talentami, zdobyły
też dla Energetyka drużynowe wicemistrzostwo Polski.
W 1991 roku organizowałem turniej WTA rangi ITF z pulą nagród 10 tysięcy dolarów. Wydarzeniem i zaszczytem dla nas było to, że do Gryfina
przyjechała wówczas prezydent federacji WTA, pani Sue Livingston.

...a przy okazji spotkał pan Krzysztofa Bobalę, szefa agencji reklamowej Bono, który rozpoczynał działalność w charakterze organizatora tenisowych wydarzeń.
M.S.: Tak, organizatorem tamtego turnieju był klub Energetyk oraz
Krzysztof Bobala ze swoją agencją Bono. Tamta impreza była wspaniała i niezapomniana. Ponieważ Gryfino nie miało tradycji tenisowych, to
Krzysztof przywoził kibiców... autobusami ze Szczecina. Mieliśmy bogatych sponsorów i wśród publiczności losowano nagrodę główną w postaci samochodu osobowego, bodajże był to Citroen.

sorów prywatnych – jak KIA Polmotor w Szczecinie – pozyskane od nich
środki też idą na szkolenie dzieci. Pieniądze nie mogą być barierą, która uniemożliwi uprawienia tenisa dzieciom z rodzin mniej zamożnych.
O tym, że Szczecin jest jednym z wiodących ośrodków szkolenia świadczy fakt, że szefem wyszkolenia PZT jest trener Rafał Chrzanowski ze
Szczecina.
Wiem, że szykujcie duże akcje promocyjne w ramach Narodowego
Programu Upowszechniania Tenisa.
M.S.: Już 9 września organizujemy narodowy dzień tenisa na stadionie
Narodowym w Warszawie. Na płycie stadionu rozłożymy 50 kortów do
mini tenisa. Zagrają na nich najlepsi polscy tenisiści, ale także gwiazdy
innych dyscyplin sportu i aktorzy. Chcemy w ten sposób popularyzować
tenis. Będzie to niejako przedsmak szczecińskiego challengera, który zaczyna się dzień później.

Sponsorzy są niezbędni w sporcie, przy turniejach tenisowych
szczególnie. Impreza w Gryfinie się nie utrzymała, natomiast challenger mężczyzn Pekao Szczecin Open trwa od 25 lat, dzięki głównemu sponsorowi.
M.S.: Tak, tamten turniej ITF miał tylko dwie edycje, również z powodu
wycofania się sponsorów, a ja również opuściłem Gryfino. Turnieje tenisowe istnieją jednak nie tylko dzięki sponsorom, jak pan twierdzi, ale W jaki sposób PZT chce się włączyć bardziej w szczecińską imprezę?
i ludziom organizującym te imprezy.
M.S.: Mamy bardzo bogate plany. Jeszcze nie od tego, ale od następnego
roku chcemy stworzyć cykl turniejów tenisowych dla młodych tenisiWszyscy partnerzy Pekao Szczecin Open, nie tylko sponsor główny, stów wchodzących do zawodowego tenisa. Pracuję z Krzysztofem Bobamają zaufanie do Krzysztofa jako dyrektora turnieju i otwierają przed lą nad formułą tego cyklu.
nim drzwi. Główny sponsor ufa człowiekowi, który od tylu lat robi tak
fajny turniej, który okazuje się być super produktem dla banku.
Jak miałby on wyglądać?
M.S.: Uchylę rąbka tajemnicy, że cykl miałby się składać z 12 turniejów
Jednym z priorytetów pana prezesury w PZT ma być umożliwienie w całej Polsce, a finałową imprezą byłby właśnie challenger w Szczeciuprawianie tego sportu jak największej rzeszy dzieci, również z ro- nie. Więcej informacji będziemy mogli podać za jakiś czas, podobnie jak
dzin niezbyt zamożnych. Co udało się już zrobić?
o turniejach dla 10-latków, bo o tym też myślimy. Wszystko po to, żeby
M.S.: Przez rok udało nam się stworzyć w ramach Narodowego Progra- stworzyć system szkolenia dzieci. Do tej pory talenty pojawiały i przebimu Upowszechnia Tenisa 57 ośrodków w Polsce, w których prowadzimy jały się raz na kilka lat, zazwyczaj dzięki ogromnemu wsparciu rodziców,
darmowe szkolenie dzieci. Z pieniędzy ministerstwa otrzymują sprzęt, jak to było w przypadku Agnieszki Radwańskiej czy Jurka Janowicza.
trenera i miejsce do treningu przez cały rok. Oczywiście jest to grupa Przed nami wiele przedsięwzięć, bo chcemy to zmienić.
najzdolniejszych dzieci wyselekcjonowana w ramach tego programu, ale
z pozostałych też nie rezygnujemy. Chcemy powiększyć liczbę takich
Rozmawiał: Jerzy Chwałek / Foto: materiały prasowe
ośrodków przynajmniej do stu. W miastach gdzie udało się znaleźć spon-

Prezentacja

Kwiatowy
fenomen

Kwiaty od zawsze pomagają nam wyrazić nasze uczucia i dzielić się szczęściem z innymi. Towarzyszą nam w najważniejszych chwilach życia.
Dni, które chcemy zapamiętać na zawsze to ślub i wesele, tutaj kwiaty odgrywają szczególną rolę.

W

ciągu ostatnich lat we florystyce mamy do czynienia ze
zmieniającymi się trendami, jak w klasycznej modzie.
Kwiaciarnie Prowansja dopracowały się własnego, niepowtarzalnego stylu, dzięki któremu każdy zamawiający
kompozycję kwiatów może poczuć się wyjątkowo. – Dostępność wszelkich gatunków oraz udział w licznych szkoleniach czy seminariach florystycznych pozwala nam spełnić nawet najbardziej wysublimowane
oczekiwania – zapewnia Małgorzata Gałecka, florystka z kwiaciarni
Prowansja. – W przypadku osób mniej zdecydowanych doświadczenie
pozwala pomóc w doborze odpowiednich kwiatów do miejsca ceremonii
czy samego charakteru klienta.

są również kwiaty doniczkowe – mówi Małgorzata Gałecka. – Drugą młodość przeżywają teraz palmy, paprocie, fikusy czy pilea. W kwiaciarniach
Prowansja zawsze mamy pełną gamę wspomnianych odmian. Nasi klienci bardzo często zamawiają kwiaty o konkretnej wielkości czy barwie.
To pozwala w 100% spełnić oczekiwania i stworzyć, również w domach,
wymarzoną kompozycję, doskonale współgrającą z resztą otoczenia.

Modne stały się kwiaty sezonowe. Mamy lato w pełnym rozkwicie.
To także pora na konkretną odmianę kwiatów. – Tak jak w czerwcu królowały peonie, tak teraz miejsce na kwiatowym tronie zajął ktoś inny
– dodaje z uśmiechem pani Małgorzata. – Latem rządzą dalie. Jest ich
ogromna różnorodność. To piękne kwiaty, które urodą potrafią przyćmić
Kwiaty są tak ważnym elementem ślubów, że bardzo często przyszli mał- nawet róże. Mają w sobie cos dostojnego i magicznego.
żonkowie zamawiają i uzgadniają elementy dekoracji florystycznych już
na rok przed planowaniem samej ceremonii (zaraz po tym jak zarezerad / Foto: Dagna Drążkowska
wują miejsce pod to wydarzenie). – Częstym elementem takich dekoracji
Warszewo I
PasażDuński
ul. Szwedzka 28, Szczecin
tel. 572 702 761

Warszewo II
Hipermarket Leclerc
ul. Rostocka 15, Szczecin
tel. 797 600 008

Mierzyn
Pasaż Bukova Park
ul.Łukasińskiego, Szczecin
tel. 572 702 760

Śródmieście
ul. Sławomira 21a
(wejście od Dubois, Szczecin
tel. 794 055 955
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Czystość języka kontra szybkość
komunikacji. Ponglish w pełnej krasie.
Tekst był na ASAP, deadline krótki. Oby nie było fakapu. Korpomowa to już nie tylko moda, lecz rzeczywistość pracowników wielkich firm. FYI
(For Your Information - do twojej informacji), choć jest obiektem kpin i żartów na międzynarodowym poziomie biznesu, jest wręcz obowiązkowa.

J

ęzykowym purystom włos może się jeżyć na głowie od ilości spolszczeń i angielskich skrótów, które wkradają się do żargonu korporacyjnego. Jeśli nie chcesz wypaść z obiegu, przestudiuj przygotowany
przez nas słownik.

Zespół, który brejnstormuje może więcej

Łatwiej napisać w mailu o brejnstormie (z ang. brainstorm) niż o polskiej
burzy mózgów. Potrzeba szybkiej komunikacji i międzynarodowe zespoły zaczynają wymuszać na naszych rodzimych pracownikach używania
coraz dziwniejszych skrótów. Branża reklamowa kocha wszelkie abstrakcyjnie brzmiące akronimy, a IT lubuje się w spolszczeniach. Jednak
nie tylko wielkie firmy i specyficzne branże przemycają do żargonu nowe
zwroty.

angielskich słów na poziom lokalny ułatwia i przyspiesza komunikację.
Dodatkowo szybki rozwój branży i brak odpowiedników w języku polskim poszerza obszerne już tomy słowników tej specyficznej odmiany
jezyka. IT ma najbogatszy firmowy slang, ponieważ podstawowym językiem w tej branży jest angielski; samo kodowanie jest przecież zaczerpnięte z angielskiego.
– Często rozmawiamy po angielsku z naszymi współpracownikami
i kontrahentami z USA czy Indii. Narzędzia, które są podstawą naszej
codziennej pracy, również są w języku angielskim. Część zwrotów i określeń jest międzynarodowych, używamy ich później do komunikacji tu na
miejscu. To zdecydowanie ułatwia sprawę i przyspiesza dogadanie się
w wielu kwestiach. Używanie określeń po angielsku, zamiast polskich
odpowiedników powoduje, że od razu wiemy jaką akcję należy wykonać,
bez zastanawiania się nad angielskim odpowiednikiem do polskiego tłumaczenia i pozwala to na uniknięcie popełnienia błędów. Zdarza się nam
potem, że w pośpiechu upraszcza się pewne zwroty i one już później pozostają w obiegu – tłumaczy Jacek Radzikowski, starszy specjalista ds.
produkcji oprogramowania Intive.

– Językoznawcy buntują się przeciwko anglicyzmom tylko wtedy, gdy
wypierają one dobrze funkcjonujące polskie słowa. Są oczywiście takie
obce słowa, które trafnie nazywają jakieś zjawisko, nie ma więc potrzeby, by wymyślać rodzime określenia choćby „event”, który jest pojemniejszy znaczeniowo niż wydarzenie, spotkanie czy impreza (nawiasem
mówiąc, także zapożyczona) – tłumaczy prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, Wieża Babel
językoznawca z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Część ludzi wierzy, że dawno temu języki zostały pomieszane za karę,
W branży reklamowej rośnie zapotrzebowanie na copywriterów. Jak specjalnie. Dzisiaj widać, że świat się kurczy, więc w komunikowaniu
inaczej ich nazwać, aby wypełnić słowo znaczeniem, a jednocześnie nie się pomału wracamy do wspólnego mianownika. Zagraniczne firmy
tworzyć przydługich wyrazów, których nie każdy będzie używał? A takie wkraczające na polski rynek i zwiększająca się liczba zunifikowanych
słowa, jak zrilisować czy debugować usłyszymy z ust programisty, który z założenia franczyz, zmuszają pracowników do zapoznania się z nową
niedoświadczonego kolegę nazwie code monkey (to osoba, która umie nomenklaturą.
pisać kod, ale poza tym niewiele więcej).
– Każde środowisko wytwarza swój własny sposób komunikacji, także
Językowy miszmasz
członkowie korporacji. Jeśli owo specyficzne porozumiewanie się, ten
wspólny język, nawet najdziwniejszy – pozostają w obrębie wspólnoty,
„Ponglish” jest oczywiście sposobem porozumiewania się w międzyna- a jego użytkownikami jest wąskie grono, w niczym nie zagraża to językorodowych korporacjach, w których pracują nasi rodacy. Globalizacja, wi ogólnemu. Jeśli natomiast taka maniera przeniesie się poza instytucję
przenikanie kultur i języków, zmiany cywilizacyjne, kulturowe oraz praca czy grupę, to mogłaby trochę popsuć polszczyznę. Na szczęście jednak
w międzynarodowych zespołach wymuszają na pracownikach stosowa- język korporacji nie wpływa bezpośrednio na zwyczaje językowe Polania zwrotów rozumianych przez wąską grupę rozmówców. Przenoszenie ków – mówi prof. Ewa Kołodziejek.
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Z pierwszymi obcobrzmiącymi zwrotami spotykamy się już podczas
przeglądania ofert pracy. Znajdują się w nich często charakterystyczne
terminy czy nazwy oprogramowania, które przyszły pracownik powinien znać. Specyficzne sformułowania, przypisane do określonej branży,
pozwalają na selekcję kandydatów już na etapie ogłoszenia. Brak znajomości żargonu może świadczyć o braku wymaganego doświadczenia.
Wszystkim, którzy nie chcą wypaść z obiegu, albo wręcz przeciwnie chcą w niego wpaść, polecamy nasz słownik:
Skróty
• FYI – Wiadomość tylko dla ciebie (od For Your Information)
• IMHO – Moim skromnym zdaniem (od In My Humble Opinion)
• EOD – termin wykonania zlecenia na koniec dnia (od End Of the Day)
• PFA – wiadomość z załącznikiem (od Please Find Attached)
• AFAIK – z tego co wiem (od As Far As I Know)
• RFQ – zapytanie o wycenę (od Request For Quotation)
• RFP – zapytanie ofertowe (od Request For Proposal)
• JBM – Junior Brand Manager
• ASAP – (as soon as possible) – po polsku znaczy
„jak najszybciej to możliwe”
• COO/CEO/CFO - Trzy kluczowe stanowiska w zarządzie.
Prezes to CEO (Chief Executive Officer), CFO to szef finansów
(Chief Financial Officer), COO – Chief Operating Officer.

• skołczować – nauczyć kogoś czegoś
• ekant, ekancica – pracownik obsługi klienta prowadzący projekt
w agencji reklamowej
• dbanie o lajki, komenty i szery – prowadzenie fan page’a dla klienta tak,
by pojawiały się interakcje z użytkownikami
• otwarty dżob (job) – otwarty projekt rekrutacyjny
• PiEM – Prodakt Menadżer (Product Manager) lub Projekt Menadżer
(Project Manager) – w pierwszym przypadku osoba koordynująca
rozwój produktu w drugim projektu
• brif (brief) – wprowadzenie do zadania lub opis projektu.
• milestone – kluczowy punkt projektu, często jednocześnie
długofalowy cel dla pracowników.
• workflow – atmosfera w pracy lub łatwość współpracy z innymi
osobami.

Autor: Hanna Promień / Rysunki: korposfera.pl

Neologizmy i ponglish:
• mieć esajment – mieć zadanie do wykonania
• mieć bekap (backup) – mieć wsparcie
• pracować na stendbaju – pracować bez przerwy przez długi czas
• siedzieć w worku – być w pracy (w niektórych firmach czytane
jako „łork" w innych z polskim „w")
• sfokusować się (focus) – znaczy dokładnie to samo, co „skupiać się”,
ale po angielsku brzmi poważniej.
• resetować się w weekend – odpoczynek w sobotę i niedzielę
(ewentualnie zakrapiana alkoholem impreza)
• target – grupa docelowa
• badż/badża do drzwi – karta wejścia do biura
• klepnąć akcept – dać zgodę na działanie / zadanie
• lancz (lunch) – po prostu obiad
• dostać eprówal – otrzymać zgodę na coś (od przełożonego /klienta)
• ustalić skołp – ustalić zakres działania
• iść na miting – mieć spotkanie
• spriperować brif – przygotować opis działania / zadania
• ustalić ficzery – ustalić cechy szczególne, wyznaczniki
• ustalić kejpijaje – ustalić, jakie czynniki (wskaźniki) projektu są najważniejsze
• trakować – śledzić kolejne etapy projektu
• zrobić sendout – wysłać coś
• mieć na warsztacie – pracować nad projektem
• mieć kola – odbyć rozmowę telefoniczną lub telekonferencję
(najczęściej z ważną osobą, klientem)
• crunch time – nadgodziny spędzane w biurze, by zdążyć z projektem
na deadline.
• feedback – odzew, informacja zwrotna
• ołpenspejs – pomieszczenie, w którym jest dużo stanowisk do pracy
reklama

Mierzyn ul. Topolowa, inteligentne apartamenty już od 390 tys. zł

Szczecin, ul. Monte Cassino 4

www.topolowa8.pl

tel.: 501 507 678; 501 679 678

Prezentacja

Inteligentny dom na wakacjach

Nadszedł czas wymarzonego urlopu. Wyjazd zaplanowany, torby spakowane i wszystko byłoby ok. gdyby nie mała nutka niepokoju: czy dom będzie
bezpieczny podczas naszej nieobecności? – Za przystępną cenę możemy sprawić, że stanie się również komfortowy oraz funkcjonalny – mówi Marcin Toporek, właściciel firmy Smart Homes.

F

irma Smart House istnieje na rynku od dwóch lat. Ma jednak
znacznie dłuższą historię.
Od 2010 roku istniejemy jako Tryggmar Ltd. Świadczymy usługi
dla firm armatorskich z całego świata, wysyłając serwisantów
do okrętowych układów automatyki oraz informatyków zajmujących się
wdrożeniem i serwisem sieci komputerowych. Dwa lata temu postanowiłem wykorzystać nasz potencjał na lądzie, rozszerzając zakres działalności o Smart Homes. Inteligentna automatyka budynków to w chwili
obecnej bardzo popularny temat i poprzez działania naszej firmy chcemy
wspierać inwestorów w wyborze, instalacji i uruchomieniu systemów inteligentnych domów. Jesteśmy z naszymi klientami podczas każdej fazy
budowy lub remontu wspierając naszą wiedzą i doświadczeniem.

śmy obecni podczas doboru urządzeń peryferyjnych takich jak napędy
do bram, rolet, alarmów czy monitoringu. Dobieramy je tak, aby nasz
klient nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z ich integracją.
Oferowane przez nas rozwiązania odpowiadają poziomowi komfortu
i bezpieczeństwa naszych klientów, co zapobiega inwestowaniu w rozwiązania, które są kosztowne i nie do końca potrzebne. I najważniejsze:
inteligentny dom to taki, który wytwarza koszty poboru energii tylko
wtedy, kiedy energia dostarczana przez środowisko naturalne jest niewystarczająca do wygodnej eksploatacji naszych domów.

Konkretniej, więc ile zapłacimy za inteligentną instalację automatyki domu lub apartamentu?
Cena instalacji zawiera koszt projektu, instalacji i uruchomienia. Zakres
Co to jest i jakie są zalety inteligentnych domów i mieszkań?
funkcjonalności ma kluczowy wpływ na cenę ostateczną. ProporcjonalInteligentny dom to taki, który żyje w harmonii z naszymi oczekiwania- nie, koszt modułów to około 60% okablowania i instalacji, 35% uruchomi, dbający o bezpieczeństwo i pozwalający cieszyć się każdym centy- mienia, 5% ceny całkowitej. Koszt rozwiązania w systemie radiowym to
metrem czterech ścian. Jest to jeden system odpowiedzialny za sterowa- około 100 złotych za metr kwadratowy, jeśli chodzi o rozwiązanie kablowe to kwota instalacji z dużym zakresem funknie oświetleniem, ogrzewaniem, automatyką
cjonalności waha się między 250 a 300 złotych.
bram oraz rolet. Nadzoruje stan ogrodu, jakość
powietrza w każdym pomieszczeniu oraz reaguje na zmiany w pogodzie. Zalet jest mnóstwo.
A więc rozwiązania radiowe czy kablowe?
Podsumowując, można je pogrupować pomięWszystko zależy od tego na jakim etapie budzy trzy podstawowe kategorie: komfort, bezdowy jesteśmy lub jaki zakres remontu planupieczeństwo oraz wymierne oszczędności.
jemy. Rozwiązania kablowe z wielu względów
są mniej awaryjne i pozwalają na większą możZacznijmy od bezpieczeństwa.
liwość integracji. W naszej ofercie posiadamy
Ten długo wyczekiwany urlop nie musi być przegłównie systemy polskich producentów posiarwany z powodu pękniętego wężyka wody lub
dających dobrą renomę i wieloletnie doświadwtargnięcia nieproszonych gości. Nasz dom
czenie. Marki takie jak nasze lokalne Ampio czy
jesteśmy stanie monitorować z każdego miejkrakowski Grenton to niezawodność, estetyka
sca na świecie. To system inteligentnego domu
i duża funkcjonalność. I co najważniejsze: prozamknie główny zawór wody i powiadomi nas
dukt podążający za oczekiwaniami klienta,
o tym smsem. System zabezpieczeń antywłaa niewymagający od niego kompromisów. Rozmaniowych potwierdzi swoje działanie i zainiwiązania radiowe proponujemy głównie tam,
cjuje scenę symulującą naszą obecność. Rozmogdzie nie ma już możliwości na przebudowę
wę z wideodomofonu odbierzemy na telefonie
instalacji elektrycznej lub mamy ograniczony
pozostawiając instrukcje kurierowi. To tylko
budżet. Rozwiązania radiowe to również dobra
nieliczne z wielu możliwości jakie daje intelioferta dla deweloperów lub inwestorów nierugentna automatyka.
chomości. Główną zaletą tych systemów jest
brak kosztów związanych z okablowaniem,
Kolejną zaletą inteligentnego domu jest komfort.
szybki montaż oraz relatywnie niska cena. Dobre rozwiązanie dla tych,
Opisując komfort należy zacząć od możliwości zdalnego dostępu do którzy mają już zabukowany wyjazd wakacyjny i chcą mieć system zainkażdej z możliwych funkcji automatyki z poziomu telefonu, tabletu czy stalowany przed wyjazdem.
przeglądarki internetowej. Dostęp możemy przydzielać każdemu w różnym zakresie. Warte wspomnienia są również panele dotykowe, które są Wychodzi na to, że inteligentny dom to rozwiązanie dla każdego…
w stanie obsłużyć niezliczoną liczbę funkcjonalności, mieć ikony i kolor Moi klienci często zadają mi pytanie „A po co mi to?”. Odpowiadając
zaprojektowany wyłącznie dla nas. Komfort to również brak stresu o na- wskazuję na fakt, że kilka lat temu ludzie prali ubrania przy pomocy tarwodnienie ogrodu czy poziom wilgotności w domu. Wyjeżdżając na wa- ki, a teraz mamy pralki tak zaawansowane, że ubrania po wyjęciu nie
kacje jeden przycisk przełączy dom w stan czuwania, załączony zostanie wymagają prasowania. Inteligentny dom staje się normalnością, która
alarm oraz uruchomione zostaną podstawowe funkcje eksploatacyjne. pozwala nam cieszyć się komfortem, funkcjonalnością i bezpieczeńWracając, dom przywita nas ciepłą świeżą atmosferą, naszą ulubioną stwem naszych domów. Odczujemy to szczególnie podczas wyjazdów
muzyką i pachnącym ogrodem. Inteligentny dom to wszystkie urządze- i powrotów z tych jak bardzo wyczekiwanych wakacyjnych urlopów.
nia obsługiwane przez jedną aplikację, bez stosu pilotów i zamartwiania
się o wymianę baterii.
Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
Gdzie w tym wszystkim są oszczędności?
I tu najciekawsze. Popularyzacja inteligentnej automatyki domu oraz
ul.Santocka 48
rosnąca konkurencja pomiędzy producentami sprawiają, że oferowane
71-083 Szczecin
systemy są coraz bardziej dostępne, ich instalacja jest prostsza a żywot- tel. 913 111 445, kom. 784 982 942
ność dłuższa. Zakładając Smart Homes chciałem znaleźć produkt, który
biuro@smart-homes.pl
jest dostępny dla klienta z ograniczonym budżetem. Dodatkowo jestewww.smart-homes.pl
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Santocka 48 (piętro)
71-083 Szczecin

biuro@smart-homes.pl
www.smart-homes.pl

tel. 913 111 445
kom. 784 300 356

Krzysztof Bobala

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

Redaktor szpieg
C

zy to już? Dlaczego? Przecież jeszcze jest wcześnie. Przecież
mogłem spać chociaż pół godziny dłużej. Niestety dzień jak co
dzień - już nie zasnę. Przewracam się na drugi bok i podejmuję jeszcze jedną próbę. Przegrywam. Próbuję otworzyć oczy.
Na razie udaje się z jednym. Chwila i poddaje się też drugie. Otaczająca
rzeczywistość wyłania się powoli z mgiełki. Ręką sięgam po telewizyjnego pilota. Wciskam czerwony guzik i powoli wzrok przyzwyczaja się do
ekranu. Wybieram numer kanału jednego z programów informacyjnych.
Dochodzi siódma, za chwilę wiadomości. Jeszcze tylko blok reklamowy.
A tutaj wszystko biało-czerwone. Mistrzowskie przeceny. Koszulki reprezentantów. Piłki i szaliki. Wszędzie rozradowani, szczęśliwi kibice z pomalowanymi w barwy narodowe twarzami. I wreszcie oni - nasi gladiatorzy, bohaterowie mediów i stadionów. Żyletki, dezodoranty, telefony,
stacje benzynowe, a nawet popularne sieci handlowe. Wszędzie są oni.
Blok reklamowy dobiega wreszcie końca. Ruszają informacje. Ale dzisiaj
wszystko jakoś inaczej. Zamiast prognozy pogody, popularna prezenterka łączy się z Rosją, gdzie jeden z tych młodszych redaktorów (oczywiście w reprezentacyjnej koszulce) podekscytowanym głosem wita mnie
i wszystkich gapiących się w tej chwili w telewizor i informuje, że kwadrans temu stał pod oknami hotelu i właśnie wtedy zadzwonił budzik
u Milika, a chwilę później u Rybusa. Z żalem niestety przyjąłem, że nie
podano jaką pastą myli swoje reprezentacyjne uzębienie, ale już za pół
godziny z ciekawością wysłuchałem informacji, że Glik zjadł na śniadanie
gofra z dżemem, a nasz bohater narodowy Robert Lewandowski poranny posiłek ograniczył do dwóch jajek na miękko i tosta. Obaj do posiłku
podobno pili także sok pomarańczowy. W następnej godzinie nasz re-
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daktor-szpieg, przez dziurkę w hotelowym płocie, kręci z wypiekami na
twarzy, jak po hotelowych alejkach biegają żony naszych piłkarzy i co
mnie dziwi najbardziej, potrafi je nawet rozpoznać (ja twarzy niektórych reprezentantów nie potrafię przypisać do nazwisk). I tak przez cały
dzień, tylko Mundial, piłka i reprezentacja Polski. Otwieram internet
dokładnie to samo. Spoglądam w gazety - identyczne szaleństwo. Nieważne co dzieje się w gospodarce czy pogodzie. Nagle jakoś mniej o politycznych konfliktach i wojnie polsko-polskiej (to akurat fajne). Po prostu
wszyscy jesteśmy jedną reprezentacją. Biało-czerwoną reprezentacją
Polski. Balon nadmuchany do granic możliwości. I nagle mecz pierwszy,
mecz drugi i balonik pękł. Wszystko wróciło do normy. Przegraliśmy
jak na poprzednich mundialach. Piłkarzy ogarnęła ogólnopolska krytyka. Memy, złośliwości, wylewane żale. Nagle nas denerwują ciągle jeszcze emitowane reklamy z piłkarzami i mistrzowskimi ofertami. Jeszcze
wczoraj noszeni na rękach, dzisiaj krytykowani od Bałtyku po Tatry. Ale
dlaczego, ale po co. To przecież tylko sport. Ktoś był po prostu lepszy.
W tym dniu, w tych warunkach, z takim, a nie innym składem osobowym.
Mi też nie podobał się styl naszej gry. Mi też było smutno, kiedy rozmaici
eksperci od piłki kopanej uznawali nas za najgorszą drużynę na tym Mundialu. Ale może po prostu jesteśmy słabi piłkarsko, może mamy mniejsze
umiejętności niż inni. Balonik z napisem Mistrzowie Świata napompowały głównie media, które zamiast myśleć realnie, stawiały na oglądalność,
klikalność i inne mierniki popularności własnej. I szkoda tylko, że większość z nich tak szybko, i to o 180 stopni, zmieniła zdanie. Na szczęście
Mundial trwa dalej, mecze będą coraz ciekawsze, a poza tym właśnie
zaczyna się mój ukochany, tenisowy Wimbledon. Będzie co oglądać!

foto: Jarosław Gaszyński

Roztańczony Szczecin
W Netto Arena dzięki Grupie Astra Szkoła Tańca i World Artistic Dance
Federation odbyły sie zawody w kilkudziesięciu tanecznych dyscyplinach. Królowały współczesne odmiany tańca, m.in. jazz dance, urban
street dance, break dance, contemporary ballet i artistic acrobatic dance. Dopisała wspaniała frekwencja i cudowna atmosfera. Szczecin jest
europejską stolicą tańca.
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Międzynarodowy panel sędziowski Mistrzostw Europy

Krzysztof Kupis, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin

Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło, wielokrotni
mistrzowie świata w tańcu akrobatycznym

Pokaz grupy tanecznej dzieci

Tomasz Druciarek, Vastbouw Polska

Po prawej Przemysław Rosicki, prezes KDRC

W środku Marzena Nowak-Podolska, dyrektor Euro-net

Rotary wspiera
Około 50 tysięcy (!) złotych zebrano podczas balu charytatywnego, zorganizowanego przez Rotary Club Szczecin Center w Hotelu Park. Fundusze
zostały przeznaczone na pomoc osobom starszym, chorym i samotnym,
pozbawionym często podstawowych środków do życia. W trakcie imprezy Karolina Kędzierska-Kapuza otrzymała z rąk prezydent klubu Beaty
Piątak odznaczenie Paul Harris Fellow za założenie pierwszego i jedynego
Banku Mleka Kobiecego w Szczecinie.
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Od lewej: Beata Piątak (RC Szczecin Center) i Karolina Kędzierska-Kapuza (RC Szczecin Center)

Od lewej: Iwona Korulczyk-Rinas (RC Szczecin Center),
Paulina Kawa (Geronimo), Iwona Linke (Wersal & SPA)

Liliana i Jerzy Bogaccy (DDB Auto Mercedes Benz)

Anna Karbowińska (MaxMara) z Witoldem Gowina

Członkowie Rotary Club Szczecin Center

Od lewej: Jadwiga Brejwo (Rosenthal Szczecin), Anna Bojarska (RC Szczecin Center),
Wanda Jarczyk (Rosenthal Szczecin), Teresa Bojułko (RC Szczecin Center)

foto: Jarosław Gaszyński
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foto: Jarosław Gaszyński

Bank(iet) na pokładzie
Aż 400 osób bawiło się na pokładzie żaglowca Sedov podczas bankietu
zorganizowanego przez PKO Bank Polski. Tradycyjnie, gospodarzami
imprezy byli Rafał Antczak wiceprezes Zarządu Banku oraz Beata Radziwanowska, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej. Piękna jednostka
została zacumowana na Nabrzeżu Starówka z widokiem na Odrę, podczas trwających w tym czasie Dni Morza. Goście bankietu mogli się zrelaksować w wyjątkowych okolicznościach. Zadbano także o podniebienia
uczestników imprezy. Serwowano m.in. skoki z królika w sosie z opieńków
i wina oraz stek z marlina. Zwieńczeniem spotkania był pokaz sztucznych
ogni.
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Beata Radziwanowska, Rafał Antczak

Od lewej: Gabriela Stankiewicz-Tarnowska, Zbigniew Szefler,
Katarzyna Bławat -Adamus, Sabina Jarska i Marek Jarski

Od lewej: Anna Wetoszka, Paweł Sujka, Beata Radziwanowska

Mirosława i Wojciech Kaczmarek

Goście PKO Banku Polskiego

Od lewej: Beata Gruszka, Monika Waszak, Beata Radziwanowska

Od lewej: Krzysztof Sadowski, Robert Michalski, Adam
Badach, Małgorzata Badach, Monika Sadowska

Od lewej: Sabina i Marek Jarscy, Iwona Mróz i Andrzej Chałubek,
Zbigniew Szefler, Jolanta Konieczna i Mieczysław Konieczny

Od lewej: Beata Stegienta i Dariusz Stegienta, Katarzyna Hewelt

Małgorzata i Grzegorz Dorozik

Jacek i Anna Piechota

Od lewej: Wojciech Wetoszka, Anna Wetoszka, Mirosław Sobczyk

Od lewej: Jarosław Gładych, Małgorzata Nowak, Elżbieta Bajerska,
Mariusz Rzepecki, Gabriela Stankiewicz-Tarnowska

Od lewej: Natalia Trocka, Michał Bartkowiak, członkowie zarządu
Firmy Hendi Polska, Tomasz Cemel, Przemysław Marchwicki

Od lewej: Iwona Bobrek, Stanisław Lipiński, Tomasz Cemel,
Janusz Żmurkiewicz i Zyta Żmurkiewicz, Paweł Sujka

Kamila Ostaszewska, Jakub Chodorowski

Aleksander Doba, Rafał Antczak

Jolanta Drąszkowska i Stanisław Drąszkowski, Rafał Antczak

Od lewej: Gabriela Stankiewicz-Tarnowska, Katarzyna Bławat-Adamus, Beata Radziwanowska

Od lewej: Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala, Anna Wetoszka, Dorota
Roszkowska-Galant, Wojciech Wetoszka, Wojciech Drzewieniecki, Marcin Galant

Od lewej: Roman Haberek, Paweł Łukawski, Rafał
Antczak, Stanisław Parczewski i Grażyna Parczewska
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foto: Jarosław Gaszyński

Modnie pomagać
W centrum mody na jeden dzień zamieniła się Trafostacja Sztuki. Młodzi ludzie z Interact Szczecin International zorganizowali już po raz drugi
pokaz mody Fash n Act. Tym razem młodzież zbierała pieniądze (w trakcie pisania tego tekstu na koncie było prawie 19 tysięcy złotych (!) dla
swojej chorującej na białaczkę koleżanki Gabrysi Maculewicz. Fundusze
wspomogą jej rehabilitację po przebytej chemioterapii. Podczas pokazu
autorskie projekty pokazywali studenci wzornictwa z Akademii Sztuki
w Szczecinie oraz, prawdopodobnie, najmłodsza na świecie projektanta
mody 8-letnia (!) Pola Lichota.
ad

Od lewej: Isobel Perera-Turostowska, Arek Jastrzemski, Szymon Kowalski, Małgorzata Wojtas

Projekty studentów

Od lewej: Maciej Mikucki, Mariana Pudelewicz, Bianka, Maja, Katarzyna, Pola, Marcin Zamaro

Sylwia Majdan z mamą i synem

Projekty studentów

Projekty studentów

Od lewej: Anita i Rati Agnihotri

Julia Dąbrowska z mamą

Cezary Turostowski i Mariusz Wojtas

Owacje i dołki
Już po raz trzynasty na polu golfowym Binowo Park odbył się Turniej o Puchar kliniki Hahs. Ponad 120 golfistów rywalizowało o nagrody ufundowane przez klinikę. Doskonała atmosfera turnieju znalazła bezpośrednie
przełożenie na dobre wyniki – najlepszym rezultatem pochwalić się mogli: Szymon Olszewski i Sylwester Chrzanowski. Na zakończenie turnieju
uczestniczy zgotowali gospodarzom mistrzowskie „standing ovation”!
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Uczestnicy turnieju w komplecie
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Zbigniew i Elżbieta Hahs z uczestnikami turnieju

Od lewej: Arkadiusz Wójcik, Grzegorz
Adamowicz, Małgorzata Strzelczyk

Zbigniew i Elżbieta Hahs z uczestnikami turnieju

foto: materiały prasowe
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Perła w mieście
Miejsce po legendarnym Barze Extra długo czekało na godnego następcę. W końcu jest – nowa architektoniczna perła i do tego czarna. Dziewięciokondygnacyjny, elegancki apartamentowiec o wdzięcznej nazwie
Black Pearl, został oficjalnie otwarty dla przyszłych lokatorów a także
na użytek biur i lokali usługowych. Autorami Black Pearl są architekci
z Dedeco. Na otwarciu obecni byli także wiceprezydent Szczecina oraz
prezes firmy wykonawczej Prime Construction.

Robert Wiszowaty (Idea-Inwest)
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Od lewej: Sławomir Pyza (Prime Construction), Robert Wiszowaty, Tomasz
Zagiczek (PM Services Poland), Artur Januchowski (Prime Construction)

Wejście główne do budynku Black Pearl

Od lewej: Joanna Marek-Szyszka, autorka projektu (Dedeco), Amadeusz
Szejba (PM Services Poland), Justyna Bońdos (PM Services Poland)

Iwona Zielińska (Idea – Inwest)

Charytatywny golf
W piękną gorącą niedzielę odbył się XVI Charytatywny Turniej Golfowy
Rotary oraz III Turniej Klubowy Binowo Park w szkockim stylu. Wśród
zawodników nie zabrakło panów ubranych w tradycyjne szkockie kitle.
Panowała wspaniała atmosfera, a zbierano pieniądze dla szczecinianki
Agaty Turek, na rehabilitację po śpiączce na jaką zapadła w wyniku rozległego wylewu.
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Od lewej: Artur Śliwiński (AMC Art Medical Center), Zbigniew Hahs
(klinika Hahs), Tomasz Blatkiewicz, Roman Kudelnicki, Dariusz Kuriata

Od lewej: Rafał Zmysłowski (Grupa CSV), Ewelina Zakrzewska
(CAP), Marek Góra, Jacek Szlachcikowski (Stocznia Partner)

Od lewej: Zdzisław Matejek (Grupa Matejek), Henryk Walczukiewicz,
Elżbieta Hahs (Klinika Hahs), Krzysztof Blatkiewicz

Od lewej: Cezary, Turostowski (Dentus),
Michael Gluck, Jerzy Szymczak

Od lewej: Henrik Vinther (HQ
Multinational Corps), Teresa Matejek,
Anna Raczycka, Tadeusz Olewnik (Hossa)

Od lewej: Zbigniew Hahs, Anna Błońska,
Anna Haas, Krzysztof Bobala (Bono)

Od lewej: Jerzy Sałuda, Grzegorz
Wojtas, Robert Piesik, Jerzy Safanów

foto: Jarosław Gaszyński
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
GABINETY LEKARSKIE
AMC ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska Polskiego 70
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
EMS al. Wojska Polskiego 31/4
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2 (wejście od ulicy
Ku Słońcu)
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
USG dr Magdalena Salamaga ul.Arkońska 51/4
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 103
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Hotel Vulcan ul.Druckiego-Lubeckiego 6a
KANCELARIE
Lizak, Stankiewicz, Królikowski - kancelaria adwokacka al. Boh.Getta
Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur - kancelaria adwokacka ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki Królowej - kancelaria adwokacka ul. Kr.Jadwigi 13/12
Mikołaj Marecki sekretariat- kancelaria adwokacka św. Ducha 5A/12
Gozdek, Kowalski, Łysakowski - adwokaci i radcowie ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus - kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino
7/1
Dariusz Jan Babski - kancelaria adwokacka ul. Bogusława 5/3
Aleksandruk-Dutkiewicz - kancelaria adwokacka ul. Wyszyńskiego 14
Licht Przeworska- kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22
Skotarczak, Dąbrowski, Olech - kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna al. Jana Pawła II 17
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Waldemar Juszczak - kancelaria adwokatów i radców al. Niepodległości 17
ZBROJA - adwokaci ul.Więckowskiego 1b/8
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa GK KASKADA
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro

Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
KLUBY
Bar Czysty Deptak Bogusława
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława
Rocker Club ul. Partyzantów 2
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska 7
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
Łopiński VW ul. Madalińskiego 7
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A
Subaru ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B
NIERUCHOMOŚCI
Calbud, pokoj 15 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
Apartamenty ul. Panieńska 11
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego 67
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Klimatt al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 15
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5

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

SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85
Binowo Golf Park Binowo 62

Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13
Eurofitness (Netto Arena) ul. Szafera 3
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B
Fitness Club ul. Monte Cassino 24
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter) ul. Krzywoustego
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
Medestetic ul. Okulickiego 46
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn, I piętro
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Neckermann al. Wojska Polskiego 11
Neckermann CH Galaxy – II piętro
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Niemierzyńska 17A
Teatr Polski ul. Swarożyca
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4
Unity Line pl. Rodła
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2
Zamek Punkt Informacyjny ul. Korsarzy 34
Zapol al. Piastów 42

