Klasa C 160 - średnie zużycie paliwa 6,6 l/100 km, średnia emisja CO2 149 g/km

Na dobry początek.
Klasa C bez wpłaty wstępnej.

Wybierz swoją Klasę C w specjalnej ofercie Lease&Drive 1% i odbierz ją od ręki, bez wpłaty wstępnej.
Co miesiąc będziesz płacił tylko 1% ceny samochodu, a po okresie trwania umowy możesz go zwrócić,
wykupić lub wymienić na nowego Mercedesa.
Odwiedź salon lub mercedes-benz.pl i poznaj szczegóły oferty.

0% wpłaty wstępnej

już od

1243 zł netto/mies.*

* Rata miesięczna netto dla Klasy C 160 Limuzyna w programie finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna:
0% wartości pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km, pakiet gwarancyjny gratis, możliwość zwrotu pojazdu,
oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. dla przedsiębiorców. Oferta dotyczy samochodów z rocznika 2018. Liczba samochodów
w ofercie ograniczona).

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dabie, tel.: + 48 91 48 08 712; ul. Koszalinska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 372
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Opowiedz mi
swoją historię…
Historie o wyjątkowych szczecinianach piszą się same... Co miesiąc, gdy spotykamy
się na kolegium nasi dziennikarze otwierają notatki z których wyskakują niczym prezenty z worka, niesamowite postacie. Czasem trzeba ich hamować i mówić „dość,
dość – w tym numerze mamy już za dużo opowieści o ludziach, zostawmy część
historii na następny miesiąc”. To ogromnie cieszy, że dzieje się tak dużo i tyle fascynujących osób jest wokół nas.
Z nieukrywaną przyjemnością czytam każdy z tekstów i zagłębiam się w losy naszych bohaterów. Niektóre opowieści wzruszają, uczą, inne bawią, ale też czasem
powodują zadumę czy chęć wewnętrznej zmiany.
Szczególnie polecam poruszający wywiad z ilustratorką Martą Frej, która przyjechała do Szczecina z akcją „Jestem silna bo…”. Co ciekawe jej memy i grafiki pokazują
prawdziwe historie polskich kobiet. Niestety nie zawsze cukierkowe, ale często budujące. Dlaczego? Bo mimo wszystko, w swoim trudnym życiu bohaterki znalazły
wewnętrzną moc. Czasem tą mocą jest umiejętność spojrzenia z dystansu na swoje
życie, innym razem obrócenie problemu w „czarny humor” lub siła na totalną wewnętrzną zmianę.
Nie powinniście przegapić też opowieści Pana Lecha Turkowskiego, który prowadzi
najstarszy w Szczecinie i niezwykle klimatyczny zakład „Lampy stylowe”. Założony
w 1945 roku! Fascynująca historia tego miejsca ociera się jeszcze o czasy okupacji
niemieckiej, a także wejście do Polski Rosjan. Tym artykułem chcemy rozpocząć pewien cykl, aby pokazać wam więcej tego typu szczecińskich perełek, które mimo
dominacji marketów, cichutko ale stabilnie funkcjonują w sercu Szczecina.
Uwierzcie mi, to nie koniec tematów. Na kolejnych kartach Prestiżu pojawiają się
także: Bartosz Mateńko, który zajął 7 miejsce w ekstremalnym Runmageddonie na
Saharze, wielokrotna mistrzyni Polski w gimnastyce sportowej oraz przesympatyczna para Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, którzy poznali się i pobrali podczas programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”.
Natomiast na okładce – nie przez przypadek możecie podziwiać: Skye Edwards
i Rossa Godfreya z Morcheeba. Fenomenalny duet już w maju zagra w Szczecinie.
Aby nie zabierać Wam cennego czasu na zagłębienie się we wszystkie historie, zapraszam od razu na kolejne karty magazynu. Liczę na to, że Wy również znajdziecie
poruszające i dopingujące Was teksty.
Zachęcam także do lektury naszego wydania branżowego Zdrowie i Uroda, który
po raz pierwszy – co z satysfakcją podkreślam – wydaliśmy w dużym formacie. Dostępny jest już w naszych miejscach dystrybucji, których listę znajdziecie na końcu
magazynu.
Przyjemnej lektury.

Daria Prochenka

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

Wydawca: Izabela Marecka
Redaktor naczelna: Daria Prochenka,
prochenka@eprestiz.pl
Sekretarz redakcji: Karolina Wysocka,
wysocka@prestizszczecin.pl
Redakcja: Aneta Dolega, Andrzej Kus,
Daniel Źródlewski, Jerzy Chwałek
Felietoniści: Krzysztof Bobala,
Szymon Kaczmarek, Dariusz Staniewski,

Współpraca: Bataty, Panna LU,
Rafał Podraza, Hanna Promień,
Arkadiusz Krupa
Wydawca: Wydawnictwo Prestiż
ul. ks. Piotra Ściegiennego 66/1
70-352 Szczecin
Reklama i Marketing:
Inga Elerowska, tel.:502 627 444,
Radosław Perz, tel.: 575 650 590,
537 790 590, 537 490 970

Dział foto: Jarosław Gaszyński,
Dagna Drążkowska-Majchrowicz,
Włodzimierz Piątek, Adam Fedorowicz
Skład gazety: Agata Tarka
info@motif-studio.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania treści redakcyjnych.
Drukarnia: Drukarnia Kadruk S.C.

OKULARY 599 PLN

BLUZKA 629 PLN

SUKIENKA 1199 PLN

SPODNIE 889 PLN

BUTY 1089 PLN

LATO TO CZAS PRAWDZIWYCH PODRÓŻY,
A KOLEKCJA OFERUJE WIELE WSKAZÓWEK:
CIEPŁE ODCIENIE PRZYPRAW,
INTENSYWNE KOLORY MORZA,
INSPIRUJĄCY ŚRODKOWY-WSCHÓD,
WIELOBARWNE NADRUKI
I LEKKIE TKANINY Z DALEKICH KRAJÓW.

SZCZECIN SALON MARELLA
AL. WOJSKA POLSKIEGO 20 | TEL. 91 433 06 37
/ Salon Marella Szczecin |

/ salonmarellaszczecin

TOREBKA 699 PLN

Dariusz Staniewski

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem
i podobno niezłym dorobkiem. Pracował
w kilku lokalnych mediach. Aktualnie
dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”. M.in.
autor poczytnej (przez niektórych uwielbianej,
przez innych znienawidzonej) kolumny
pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym
„Magazynie”). Współautor dwóch książek
i autor jednej – satyrycznie prezentującej
świat lokalnej polityki. Status w życiu i na
Facebooku: „w związku” z piękną kobietą.
Wielbiciel hucznych imprez, dobrej kuchni
i polskiej kinematografii

Krzywym okiem

W Szczecinie stanie nowy pomnik – Marszałka Józefa Piłsudskiego.
I w związku z tym mamy nową aferę "pomnikową". Miasto zaproponowało trzy lokalizacje, wszystkie w centrum Szczecina, każda niedaleko ulicy
imienia… Marszałka Józefa Piłsudskiego: przy placu Szarych Szeregów,
obok Pazimu i przy Parku Żeromskiego. No i nie spodobały się społeczeństwu owe pomysły. Od razu pojawiły się inne koncepcje na lokalizację pomnika "Dziadka" (bo tak też pieszczotliwie mówiono o Naczelniku przed
wojną) – gdzieś na jakiejś polanie w Parku Kasprowicza, na placu Lotników
zamiast tzw. pomnika "konia", czyli kondotiera (najemnika, "psa wojny")
Colleoniego z pałą w ręku, przy placu Żołnierza Polskiego w miejscu gdzie
stał pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej (a jeszcze wcześniej cesarza Niemiec Wilhelma I), Ale to pewnie
nie koniec "powalających" propozycji. Może
więc np. Piłsudski w miejscu Pomnika Czynu
Polaków, na tarasie Wałów Chrobrego zamiast Herkulesa walczącego z centaurem, na
Łasztowni, na Wyspie Grodzkiej (po wycięciu
krzaków i wywaleniu działkowców), w miejscu po Wieży Quistorpa (Las Arkoński), przed
remontowanym stadionem piłkarskim lub na
placu Orła Białego. Jak już miejsce zostanie
wybrane, to wtedy pewnie rozpęta się kolejna
awantura. O to jak ma ten pomnik wyglądać.
Czy Piłsudski ma stać (solo a może o coś oparty), czy może siedzieć (na krześle, w fotelu na
wiernej Kasztance, a może przy stole stawiając pasjansa), w "maciejówce" na głowie czy
bez, w płaszczu czy mundurze, z szablą czy
bez uzbrojenia. Ciekawe co na to wszystko
powiedziałby sam Marszałek? Może lepiej nie
wiedzieć. Bo potrafił przecież rzucić mało parlamentarnymi słowy.

Jeden z mieszkańców Szczecina stworzył
pewną internetową aplikację. Nazywa się
niebanalnie "Uprzejmie Donoszę". Wystarczy
kilka kliknięć na komputerze czy telefonie, by przesłać Straży Miejskiej
informację o kierowcach łamiących przepisy. "Uprzejmie donoszę" działa już w kilkunastu miastach w Polsce. Według nieoficjalnych informacji
podobne serwisy zostaną w najbliższym czasie uruchomione (o ile już nie
działają) we wszystkich możliwych instytucjach w kraju. Najprawdopodobniej ich popularność przewyższy przeróżne telewizyjne show – jakieś tańca, romanse rolników i miłosne akrobacje emerytów w sanatorium, śpiewy
a raczej publiczne wycie itp. Bo przecież wiadomo nie od wczoraj, że to
donoszenie jest ulubioną rozrywką i formą spędzania wolnego czasu przez
Polaków. Tak twierdzą m.in. pracownicy kilku urzędów, którzy mają z tym
zjawiskiem kontakt na co dzień. Według ich opinii najpopularniejsza była
forma pisana (najlepiej dużymi literami, lewą ręką, w przypadku mańkutów
odwrotnie), albo za pomocą liter wycinanych z gazet. Ale to już za chwilę

10

Felieton

odejdzie w przeszłość. Wymiera stara szkoła donosicieli i bystrych obserwatorów tego, co się dzieje u sąsiadów. Następuje zmiana pokoleniowa.
Teraz czas na internet. Bo telefoniczna forma "informowania" chyba nie
cieszy się dużym wzięciem. Nigdy nie będzie pewności czy to gdzieś nie
"wycieknie" i czy takie nagrania nie będą podstawą do stworzenia nowego
programu w TV pt. "Twój donos brzmi znajomo". Ale za to ręce zacierają
z radości naukowcy, którzy do tej pory na próżno alarmowali, że w narodzie
ginie sztuka epistolografii, (kto nie wie o co chodzi, niech sobie poszuka
w internecie). Teraz jednak będzie miała szansę się odrodzić. A poza tym
może dzięki temu zostanie odkryty jakiś nowy talent literacki? Aż dziw,
że nikt do tej pory nie wydał jakiejś antologii donosów polskich.

W Niechorzu powstanie Park Etnograficzny, czyli zrekonstruowana
wieś rybacka. Będą chaty kryte słomą, sieci, wiaty na łodzie, wędzarnia,
piec chlebowy. Skansen powstanie
w okolicy latarni morskiej. Dzięki
temu Niechorze będzie miało kolejną
atrakcję turystyczną. Prace rozpoczną się po tegorocznych wakacjach.
Niektórzy twierdzą, że potem powinien zostać ogłoszony casting na
całorocznych pracowników – mieszkańców skansenu. No bo co? Chaty
mają stać puste przez kilka miesięcy
i ożywać tylko w wakacje? Całoroczna działalność takiego obiektu wyposażonego w tzw. czynnik ludzki
(może jeszcze w strojach z jakiejś
epoki, odżywiających się zgodnie
z ówczesnym menu i praktykujących codzienne czynności jak jak to
drzewiej bywało) może być hitem.
Do tego wspólne połowy ryb z turystami, kulinarne sprawianie, konsumpcja itp. Rekonstrukcje mają przyszłość. Widać to chociażby po działającej niedaleko Niechorza – w Wolinie wiosce Słowian. Rekonstrukcje
historyczne to przyszłość turystyki. Widać to po frekwencji na m.in. pokazach bitwy pod Cedynią albo corocznym zdobywaniu Kołobrzegu. Ostatecznie każda wioska i miasto w województwie mogłyby takie rekonstrukcje przeprowadzać w okresie od stycznia do końca kwietnia. Bo potem, jak
wiadomo, Niemcy skapitulowali. Pozostaje problem: ze Szczecinem. Niby
przebogaty w wydarzenia historyczne, a zawsze znajdzie się grupa mieszkańców, której najchętniej odpowiadałaby tylko rekonstrukcja pt. "Alianckie naloty na miasto w czasie II wojny światowej". Bo twierdzą, że Szczecin
niewiele się zmienił od tamtej pory. Wszędzie tylko ruiny. Choć można też
powiedzieć, że to koronny argument każdej opozycji wobec każdej władzy
w mieście.

rysował: Arkadiusz Krupa

Strefa Kosmetologii
Profesjonalnej

Kropla Rosy
– Flowers & Gifts

Strefa Kosmetologii Profesjonalnej to miejsce stworzone z pasji.
– Mamy to szczęście, że łączymy
swoje zamiłowania i jedocześnie realizujemy się zawodowo
– mówi właścicielka, Elżbieta Piasecka. Gabinet oferuje pełen wachlarz zabiegów kosmetycznych
(w tym: twarzy, ciała, manicure,
pedicure), jak również z zakresu
medycyny estetycznej. Miejsca
stara się zapewnić klientom komfortową atmosferę, łącząc w doskonały sposób dbałość o urodę
z relaksem.

Piękne pudełko kwiatów i słodkości?

Szczecin, Pomarańczowa 1

Szczecin, Wiosny Ludów 111/10

Nowa, rozwijająca się marka Kropla

Rosy przygotowuje upominki, które wywołują uśmiech na twarzy.

W swojej ofercie ma wyjątkowe flowerboxy, w różnych wielkościach,

kolorach i kształtach. Cena prezentu zależy od rozmiaru pudełka

oraz indywidualnych życzeń klienta. Zamówienia można składać

telefonicznie (Ewelina Michalczyk,
531 267 810) lub przez Facebooka
(Kropla Rosy - Flowers & Gifts).

No Scalpel

Centrum Treningu
Funkcjonalnego

Gabinet kosmetyczny No Scalpel
oferuje szeroką gamę zabiegów,
poprawiających wygląd skóry. Prowadzą go absolwentki Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego, których
celem jest nie tylko poprawianie wyglądu klientów, ale też nastroju oraz
dodawanie im pewności siebie. Zespół gabinetu stosuje innowacyjne,
inwazyjne i nieinwazyjne metody.
No Scalpel jako jeden z nielicznych
w mieście, wykonuje infuzję tlenową.
Ponadto, specjaliści modelują usta
oraz wypełniają bruzdy i zmarszczki
z użyciem kwasu hialuronowego.
Każdy zabieg wykonywany jest na
najwyższym poziomie.

Profesjonalna kadra, różnorodne
zajęcia, urokliwe miejsce przy
Parku Kasprowicza… CTF to nowoczesne, eleganckie i przyjazne
dla wszystkich grup wiekowych
miejsce. Powstało na bazie Klubu
Karate Bodaikan, a prowadzone
w nim zajęcia nie pozwolą nikomu na nudę czy monotonię.
W środku znajdują się sale m.in.
do treningu funkcjonalnego, motorycznego, crossfitowego, karate, jogi i fitness, a także kawiarenka oraz szatnie z prysznicami.
Obok budynku jest duży, bezpłatny parking.

Szczecin, Mickiewicza 34

Szczecin, Słowackiego 17a

reklama

• Porady dietetyka
• Nieinwazyjne
wyszczuplanie
• Odmładzanie
• Lifting ciała

Ultra możliwości w modelowaniu
i wyszczuplaniu ciała.
Nawet do 3 cm mniej w obwodzie
po pierwszym zabiegu.

ul. Welecka 1, Mierzyn
tel. +48 518 417 009
www.pieknecialo.eu

Soller Restaurant
& Tapas

Jambar

Strefa 3L

Bezpieczny wysiłek fizyczny,
którego efekty widać w krótkim
czasie? W Szczecinie powstał
nowoczesny klub treningowy,
wykorzystujący
innowacyjny
sprzęt i technologię XXI wieku.
Konsultacja z trenerem, wybór
optymalnego programu, analiza, przygotowanie do treningu
i dobrane odpowiednio ćwiczenia
sprawiają, że to idealne miejsce
dla osób, które chcą szybko poprawić sprawność fizyczną przy
niewielkim wysiłku. Strefa 3L to
miejsce, gdzie odzyskuje się radość, energię i młodość.

Nowe miejsce na muzycznej ma-

Szczecin, Santocka 18

Va Banque

i projektów.

Tapas, makarony, sałatki, dania
główne, desery, gofry wytrawne
i na słodko, kolorowe drinki…
W Szczecinie otwiera się miejsce,
serwujące prawdziwe summer
food, czyli potrawy kojarzące
się z wakacjami! Nazwa lokalu
nawiązuje do Sóller – hiszpańskiego miasteczka, słynnego
z pomarańczy, drzew migdałowych i doskonałej kuchni śródziemnomorskiej. Zjecie tam
lunch, obiad, napijecie się smacznych drinków lub wybornej kawy.
Można też zamówić danie na wynos.

Idealne miejsce na romantyczną kolację, biznesowy lunch lub
spotkanie rodzinne? Restauracja Va Banque, znajdująca się
w centrum miasta! Nowoczesna forma podania i tradycyjny smak dań, zmieszany z nutą
fantazji szefa kuchni (szefa
kuchni Szymona Majchrzaka
z pewnością) z pewnością mile
zaskoczą gości, sprawiając,
że pobyt w lokalu stanie się wyjątkowym doświadczeniem kulinarnym. Dodatkowe atuty miejsca: do potraw serwowane jest
świetnie wino, orzeźwiające drinki lub piwo z Browaru Stargard.

Szczecin, Kolumba 5

Szczecin, Śląska 40

Szczecin, Kaszubska 20/1

pie Szczecina. A w nim: koncerty,
imprezy, jam session oraz profesjonalne salki prób dla zespołów.

Jak podkreślają twórcy – Jambar
to miejsce stworzone przez muzyków dla muzyków, ale nie tyl-

ko! Zapraszają każdego, kto ma
ochotę porozmawiać, posłuchać

i pograć wraz nimi. Misją miejsca
jest rozwijanie amatorskiej szczecińskiej sceny muzycznej. W planach wiele ciekawych koncertów

reklama

Kurs
5 - tygodniowy
10 h treningu
z wykwalifikowanymi
trenerami!
W cenie:
opieka trenerska, wejście na
pole, sprzęt, piłki!
50% zniżki
na grę i sprzęt
poza zajęciami!

350,- / os.

Zapisy i więcej informacji w recepcji Binowo Park T: 91 404 15 33

| E: info@binowopark.pl

| www.binowopark.pl

„Così piccola
e fragile
mi sembri tu...”
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kadr z filmu

foto: materiały prasowe

Nadchodzi Era
Nowych Kobiet

W Szczecinie powstała grupa, która ma pomóc wszystkim chętnym paniom w samoakceptacji i rozwoju. Przewodniczy jej Joanna Przetakiewicz, którą reprezentują Klaudia Ungerman oraz Alicja Tkaczyk.
Era Nowych Kobiet to akcja, która ma celu sprawić, że kobiety staną się bardziej szczęśliwe. Na wspólnych spotkaniach mają
się inspirować do działania, motywować, nawiązywać znajomości. Mają tam rozmawiać na każdy temat. Patronką akcji jest Joanna Przetakiewicz, która zainicjowała grupy w ponad 30. miastach
nie tylko Polski, ale również w Londynie, w Kornwalii czy Kolumbii.
W każdym z miast wybrała swoje liderki. W Szczecinie zostały nimi
Klaudia Ungerman oraz Alicja Tkaczyk.
– Za nami pierwsze spotkanie w jednej ze szczecińskich restauracji opowiada Klaudia. – Dopiero zaczynamy, ale przyszło ponad 30 kobiet. Im
więcej nas będzie, tym lepiej. Chcemy z Alicją sprawić, że panie staną
się bardziej pewne, nawiążą nowe znajomości, spędzą czas ze sobą,
oderwą się od życia codziennego.
Podczas pierwszego spotkania była okazja do zapoznania się między
sobą. Klaudia i Alicja opowiedziały o tym, w jakim celu powstała Era Nowych Kobiet. Przedstawiły plany na przyszłość, panie dowiedziały się,
że zebrania nie będą tylko spotkaniami przy kawie. – Chcemy zapraszać
gości, którzy będą opowiadali o tym, jak można osiągnąć sukces. Będą
inspiracją do działania. Takich, co będą zwiększali samoocenę dziewczyn.
Do Ery Nowych Kobiet może wstąpić każda pani. Tutaj nie ma żadnych
podziałów na bardziej i mniej majętne. Nie ma też znaczenia ile, kto ma
lat, czy gdzie pracuje. Tutaj każdy jest równy. –To bez wątpienia będzie
rewolucja szczęścia w życiu kobiet, bo przecież szczęścia można się
nauczyć. Zapraszamy do wspólnego spotkania. Każda chętna kobieta
może wchodząc na facebookową stronę o takiej samej nazwie. Tam
znajdują się aktualne informacje na temat projektu i spotkań. Można
też dołączyć do zamkniętej grupy i najważniejsze: dzięki zapisom na
stronie można uczestniczyć w naszych spotkaniach.

kus/foto: materiały prasowe
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Wydarzenia

Młode
kino grozy

Michał i Kuba, decydują się eksplorować mało znaną jaskinię w Tatrach.
Kiedy błądzą, gubiąc drogę powrotną, są zdani wyłącznie na siebie.
Po upływie trzech tygodni jednemu z nich, w tajemniczych okolicznościach, udaje się wydostać na powierzchnię. Skrajnie wyczerpany powoli dochodzi do siebie, ale nie potrafi dokładnie odtworzyć
wydarzeń z jaskini ani odpowiedzieć na pytania zadawane w toku
policyjnego śledztwa. Mężczyzna zostaje postawiony w świetle
oskarżeń o nieumyślne spowodowanie śmierci przyjaciela – choć i te
okoliczności nie są do końca jasne.
To streszczenie filmu szczecińskiego reżysera i scenarzysty Jakuba Borunia. „Stoję za tobą” to niesztampowe kino grozy, opowieść
o radzeniu sobie ze śmiercią bliskiej osoby. – Marzyłem o nakręceniu filmu w ulubionych górach – Tatrach. Pierwsze pomysły na ten
film zapisywałem sobie na stertach kartek ale musiałem odczekać
do czasu, aż skończę studia. Obroniłem pracę magisterską na filmoznawstwie w Krakowie i wróciłem do Szczecina – opowiada autor
filmu. – Gromadziłem materiały potrzebne do realizacji projektu,
m.in. konsultowałem się z psychologiem aby dopiąć wątek psychologiczny oraz z ekspertem prawa, w celu jak najwiarygodniejszego
oddania wątku śledztwa. Mimo że film jest fikcyjną opowieścią, zależało mi na względnie realistycznym oddaniu wielu poruszonych
kwestii i sytuacji.
Premiera odbędzie się w maju, prawdopodobnie w jednym ze szczecińskich kin, później film wyruszy na festiwale. Jakub Boruń ma na
koncie kilka filmowych projektów, m.in. „Wilsona 7” pokazywany
w Multikinie.
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„Così piccola
e fragile
mi sembri tu
e sto sbagliando
di più.”
Mariusz Włoch – absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lingwista, trener biznesu i kompetencji
komunikacyjnych, twórca Direct Communication Method w nauczaniu języków, autor podręczników do nauki angielskiego, niemieckiego,
norweskiego, szwedzkiego, duńskiego, włoskiego, hiszpańskiego i fińskiego, autor opowiadań, bloga oraz poradnika “Władca Języków,
czyli prawie wszystko o tym, jak zostać poliglotą”, właściciel szkoły Władca Języków, współwłaściciel wydawnictwa WJ Publishers, pasjonat
książek, muzyki i jazdy na rowerze.

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 48/2 | tel: 600 96 95 92, 91 4 336 337 | kontakt@wladcajezykow.pl,
www.wladca-jezykow.pl | www.mariusz-wloch.pl | www.wj-publishers.pl |

/wladcajezykow

grafika: Marta Surowiec

Emocje
nagrane

Toyota
dla mistrza

Audiobook „Góra-dół – być jak Karłowicz”, to słuchowisko stworzone na
podstawie unikatowej produkcji teatralnej Filharmonii. Jej głównym bohaterem jest patron instytucji – Mieczysław Karłowicz, ale jego osobę
przybliżają emocje, które miały wpływ na jego życie i twórczość.

Marion Lewandowski, polski lekkoatleta, specjalizujący się w biegach na średnich dystansach zazwyczaj ściga się na stadionach
i w halach lekkoatletycznych. Teraz będzie mógł zmierzyć się z czasem i dystansem za kierownicą nowego modelu Toyoty Land Cruiser.

Spektakl, a także audiobook, pokazuje Karłowicza na przestrzeni jego
całego życia – jako chłopca, a potem mężczyznę, którym kierują czasem
zupełnie przeciwstawne emocje. I to właśnie one odzwierciedlają ludzką
naturę tego niezwykle utalentowanego twórcy. W projekcie wykorzystane zostały poematy symfoniczne kompozytora, które zainspirowały
stworzenie nowych utworów w elektronicznych aranżacjach. Autorem
kompozycji jest Mateusz Ryczek, który skomponował muzykę odzwierciedlającą radość, strach, gniew, odrazę i smutek.

To prezent od Toyota Kozłowski dla Mistrza Europy na dystansie 1500
metrów na hali. Auto (dodatkowi oklejone,) które wybrał sam bohater
ma mu służyć do jazdy na treningi, weekendowych podróży za miasto
i być może przyczyni się do sukcesów na igrzyskach olimpijskich
w 2020 roku.

Słuchowisko wyreżyserował aktor i reżyser Arkadiusz Buszko. Autorkami scenariusza są Agata Kolasińska i Patrycja Kowalska. Do współpracy zaproszona została także właścicielka najbardziej rozpoznawalnego
i głosu w Polsce – Krystyna Czubówna. To ona wprowadzi słuchaczy
w świat myśli Mieczysława Karłowicza. Wydawnictwo zawiera plakat,
na którym dzieci mogą zaznaczać emocje, które towarzyszyły im w danym dniu. „Emocje nie są dobre ani złe, choć ich doświadczanie może być
bardziej albo mniej przyjemne. Warto jednak pamiętać, że wszystkie są
potrzebne i wartościowe, ponieważ są informacjami i drogowskazami”
– napisała we wstępie do audiobooka Agnieszka Stein, psycholog dziecięca. Płyta dostępna oczywiście w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.						
ad
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foto: Jarosław Gaszyński

Toyota Land Cruiser to legendarny samochód terenowy, który świetnie porusza się po mieście i doskonale się sprawdza w terenie. Dobry
do jazdy off-roadowej, ale i niezawodny w wypadach na zakupy. Idealny dla takiego sportowca i mężczyzny jakim jest Marcin Lewandowski.
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W maju wystartuje
sportowa sekcja YKP
dla dzieci i młodzieży

To doskonała okazja dla wszystkich tych, co marzą by ich dzieci zostały
żeglarzami. To również okazja dla najmłodszych, by spełnić marzenia
o pływaniu po licznych szczecińskich akwenach. Już teraz można zapisać pociechy do sekcji sportowej Yacht Klubu Polski Szczecin przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Pierwsze zajęcia odbędą się w maju.
Szkółka YKP Szczecin mieści się na Przystani Marina’ Club przy ulicy
Przestrzennej 7, to najlepsze miejsce do rozpoczęcia przygody z yachtingiem. Najmłodsi będą pod okiem doświadczonych żeglarzy.
Zapisywać się można już teraz. Wbrew powszechnej opinii, żeglarstwo
jest sportem egalitarnym, a by zacząć nie trzeba nawet umieć pływać.
Doświadczeni instruktorzy zadbają o bezpieczeństwo i aktywnie spędzony czas. Do szkółki można zgłosić dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu: w sobotę oraz w jedno, ustalone popołudnie z dni od poniedziałku do piątku. Zimą grupa spotykała
się będzie na sali gimnastycznej lub na basenie pływackim. Miesięczny
koszt to 250 złotych.
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– Wkrótce rozpoczynamy zajęcia jednej grupy szkoleniowej powadzonej
przez doświadczonych instruktorów. Wszystkim młodym adeptom żeglarstwa zapewniamy sprzęt szkoleniowy, opiekę wykwalifikowanej kadryj, pomieszczenia klubowe, sale wykładową do zajęć teoretycznych,
szatnie i toalety – opowiada organizator, komandor YKP Marcin Raubo. – Propagujemy zdrowy styl życia, aktywność ruchową i umysłową.
Odkrywamy talenty, rozwijamy pasje i umiejętności. Żeglarstwo to
w końcu jeden z najlepszych sposobów na życie!

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

YACHT KLUB POLSKI
SZCZECIN

Szczegóły zapisów można uzyskać
pod numerem telefonu 601 938 289 i na www.ykp.szczecin.pl

Pomoc dla Marty
Marta Barańska walczy
z bardzo ciężką i rzadką
chorobą Cushinga, która dotyka co najwyżej 1-2 osoby na
milion. Jej stan nie pozwala na
kolejną operację, bo mocno zagraża życiu. Marta szuka innej
pomocy. Może ją stanowić lek
najnowszej generacji, którego
miesięczna dawka kosztuje
około 20 tysięcy złotych. Żaden ze szczecińskich szpitali
nie może jej pomóc, bo lek
nie jest refundowany.

Przekaż 1%
KRS 0000 441552

Jak można pomóc Marcie?

Zrób przelew, liczy się każda kwota!
Fundacja Podróże bez Granic
mBank 96 1140 2017 0000 4702 1297 1748,
w tytule: dla Marty Barańskiej

Morcheeba
– brzmienie spowite dymem

Jedna z wielu imprez w Londynie. Dwóch braci Ross i Paul Godfrey szuka wokalistki do świeżo założonego zespołu. W oko
i później w ucho wpada im śliczna i bardzo utalentowana Skye Edwards, studentka London Collage Of Fashion, która w trakcie projektowania i szycia wytwornych sukien często podśpiewuje pod nosem. Jest połowa lat 90. W muzyce się kotłuje, to
chyba ostatnia epoka, która wyda tylu wspaniałych artystów mających wpływ na następne pokolenia. Morcheeba dołączy
do tego grona.
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Debiutancki album Morcheeby „Who Can You Trust?” z 1996 roku to
mroczny, nieco psychodeliczny trip hop. Płyta niepokojąca, ale melodyjna i wciągająca. Nie odniosła komercyjnego sukcesu, za to pod kątem
artystycznym stała się prawdziwym rarytasem. I tak się zaczęła historia zespołu, który pomimo wielu zmian, przerw i powrotów zawsze trzymał wysoki poziom romansując z popem, soulem czy jazzem, zawsze
jednak w swoim niepowtarzalnym nieco psychodelicznym klimacie. Nazwa Morcheeba składa się z dwóch członów: „MOR” to skrót od Middle
of the Road” oznaczającego radiowy format, zaś „cheeba” to slangowe
określenie marihuany. Zresztą o genezie nazwy opowiada w rozmowie

z nami Ross Godfrey. Morcheeba miała okres w swojej twórczości bez
udziału Skye, która na jakiś czas odeszła z grupy. Wokalistka nagrywała
bardzo dobre solowe płyty i rozkręciła własny interes – Skyewards Recordings. Bracia w tym czasie zajęli się swoimi karierami, nagrywaniem
i produkowaniem muzyki. Minęło trochę czasu i Skye powróciła do zespołu na dobre. Aktualnie Morcheeba to duet: Ross i Skye. Ich ostatni
album „Blaze Away” to powrót do dobrych czasów. – Postaraliśmy się
sięgnąć po wiele wpływów znanych z wczesnych nagrań Morcheeby.
Słuchaliśmy mnóstwo bluesa z lat 50., rocka psychodelicznego z lat 60.,
dub reggae lat 70. Nie zabrakło nawiązań do lat 80., czyli stylu electro

oraz hip-hopu lat 90. Cokolwiek nas zainspirowało, staraliśmy się podążać tym tropem – mówi Ross Godfrey.
Gdy zaczynali Morcheebę stawiano w jednym rzędzie obok Massive Attack i Portishead, choć ich muzyka nie była tak mroczna jak zespołów
z Bristolu, a pokrewnymi duszami zdawali się raczej: Zero 7, Goldfrapp
czy Thievery Corporation. Teraz na ich twórczość powołuje się młode pokolenie artystów takich jak Bonobo czy London Grammar. Morcheeba zawita do Szczecina 9 maja, gdzie wystąpi na scenie Filharmonii.
Nam się udało porozmawiać z Rossem Godfreyem, pomiędzy jednym
a drugim koncertem. Oto, co zdradził przed szczecińskim koncertem.

Jak się wraca po latach na scenę z tytułem legendy trip hopu?

Kiedy pierwszy zastosowano ten tytuł wobec nas znienawidziliśmy go.
Teraz się z tego śmiejemy i uważamy to za słodkie określenie (śmiech).
Tworzymy muzykę już od 25 lat i wiele przez ten czas przeszliśmy. Mam
nadzieję, że przed nami kolejne 25 lat.
Czym właściwie jest trip hop? Stawiano was obok takich artystów jak Massive Attack czy Portishead, ale wasza muzyka zawsze
brzmiała nieco inaczej.

Mamy różne wpływy, np. blues i country. Osobiście uwielbiam starego
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acid rocka, to co robił Jimi Hendrix czy grupa The Cream. Skye za to
uwielbia takie wokalistki jak Shirley Bassey czy Patsy Cline. W naszej
muzyce słychać wiele różnych rzeczy, ale ponieważ większość z nich
jest wciąż dość psychodeliczna i ma stępione bity, ludzie nazywają to
trip hopem.
Gracie ponownie pod szyldem Morcheeba? Co się u was działo
w międzyczasie?

Zrobiłem kilka ścieżek dźwiękowych do filmów i miałem zespół rockowy z moją żoną Amandą Zamolo. Skye nagrała kilka dobrych płyt solowych. W międzyczasie założyliśmy rodziny. Jednak Morcheeba zawsze
będzie naszym konikiem.
Czy nazwa zespołu nawiązuje do jednego z określeń marihuany?

Słyszałam coś o tym. Pamiętam, że lata temu podczas odsłuchu
waszego pierwszego albumu trochę ziół poszło z dymem...

Tak, to wszystko prawda. Nazwa zespołu nawiązuje do hip hopowego albumu z lat 80. To Schooly D i jego „Saturday Night” – utwór,
który wprost się odnosi do palenia jointów. Kiedyś, gdy byliśmy młodsi, paliliśmy tego dużo (śmiech). Teraz wolimy wdychać dym i czasem
delektujemy się brownie z haszem. Uważam, że powinno być to legalne,
wszędzie. Obawiam się jednak, że gdy w końcu zalegalizują marihuanę,
ja będę już za stary by się tym cieszyć (śmiech).

Lata 90. powróciły. Moda, muzyka... Co jest
dobrego w tej epoce, którą współtworzyliście, że znów jest popularna?

Kochałem lata 90-te. Naprawdę kochałem muzykę gitarową, zespoły takie jak My Bloody
Valentine czy Dinosaur Jr. To był świetny czas,
zanim ludzie zaczęli się wpatrywać przez cały
dzień w swoje telefony komórkowe.
Jak się poznaliście ze Skye, jak wyglądało
wasze pierwsze spotkanie? Skye studiowała
modę i trenowała boks. To prawda?

Spotkaliśmy się na imprezie w południowym
Londynie, na której grał mój brat Paul. Skye
studiowała modę. Do tej pory tworzy swoje
sukienki, w których występuje na scenie. Nie
sądzę, żeby była bokserem. Hmm… myślę, że to
wymyśliliśmy, bo wydawało nam się to zabawne (śmiech).
Jak się gra przed polską publicznością? Pamiętam wasz świetny koncert sprzed lat.
Ktoś na scenie pił wódkę… Świetny klimat,
cudowna energia.
Zawsze jest fajnie grać w Polsce, zawsze
jesteśmy tu mile widziani i cieszymy się
z tego. Tak, jesteśmy znani z picia wódki, ale
przerzuciliśmy się na tequilę, ona daje więcej
energii (śmiech).

Czego możemy się spodziewać podczas majowego koncertu w Szczecinie?

Przygotowaliśmy świetny zestaw starych klasyków i nowy materiał z najnowszego albumu
„Blaze Away”. Postaramy się, aby publiczność
potańczyła i zaśpiewała. Myślę, że to będzie
jedna wielka impreza.
Do zobaczenia zatem na koncercie i dziękuję
za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega
foto: materiały prasowe
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SKLEP DESIGUAL GALAXY
Centrum Handlowo-Rozrywkowe | Aleja Wyzwolenia 18-20 | Poziom 0 Czekamy na Ciebie!

Marta Frej:

Ilustratorka, rysowniczka, autorka popularnych memów internetowych, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, kobieta, matka, feministka, ateistka, człowiek.
Marta Frej tworzy „żeby kobiety nie dygały”. Komentuje naszą rzeczywistość. Czasem straszną, czasem śmieszną, inspirującą. W marcu, w ramach Women’s Fest,
odwiedziła Szczecin. Zaprezentowała swój najnowszy, mocny i bardzo ważny projekt #jestemsilnabo poświęcony kobietom i ich trudnym doświadczeniom. Udało
się nam porozmawiać z Martą Frej na chwilę przed jej podróżą do Szczecina.

26

Ludzie

Pani Marto, co to jest właściwie mem?

W nauce to termin wprowadzony przez biologa Richarda Dawkinsa,
oznaczający najmniejszą jednostkę informacji kulturowej. Zakładam
jednak, że pyta Pani o mem w rozumieniu bardziej potocznym, czyli
popularny w Internecie humorystyczny obrazek, zawierający krótki
tekst...
Jest Pani bardzo popularna, sama należę do grona wielbicielek
Pani twórczości. Czyta mi pani tymi memami w głowie. Jak się robi
memy i takie, które się później cytuje?

Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie...Nie mam chyba
recepty, ani zgrabnego przepisu. Być może chodzi o to, że poruszane
przeze mnie tematy często budzą we mnie emocje, no i staram się być
ze sobą szczera. Teraz już nie rysuję tylu memów, co kiedyś, ale dawniej
były one dla mnie rodzajem odreagowywania, wręcz terapii.

Swoimi pracami komentuje Pani rzeczywistość. Jaka jest według
Marty Frej?

W tej chwili robię projekt #jestemsilnabo. Polega on na tym, że poprosiłam Polki, aby wysłały mi swoje zdjęcia i dokończenie zdania „Jestem
silna, bo...”. Dostałam przeszło tysiąc maili nie tylko z tym zdaniem, ale
z całymi historiami, często wstrząsającymi i poruszającymi. Kobiety
w tych historiach nie są „silne, bo”, ale są „silne, pomimo że”. Pomimo
depresji, przemocy domowej, samotności, własnych chorób, chorób
bliskich... Mentalnie jestem teraz bardzo mocno w tym projekcie, moja
rzeczywistość to te historie, zazwyczaj nieśmieszne, ale prawdziwe.
Żart, jakiego Pani używa często jest faktycznie gorzki, podszyty
smutkiem. Przypominają mi się od razu wybitni komicy i satyrycy,
którzy tak naprawdę byli i są ludźmi szalenie wrażliwymi, często
smutnymi. A Pani jaka jest?
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Wśród ludzi raczej zabawna i wesoła. Prywatnie różnie bywa. Czasem
słońce, czasem deszcz.

Feminizm jest Pani bliski. Wśród Pani fanów, większość to kobiety.
No i tematyka memów często dotyka naszych problemów, tak jak
projekt, o którym Pani wspomniała wcześniej. Jakie to nasze kobiece życie wygląda, jak wygląda w naszym kraju, z punktu widzenia
takiego obserwatora jak Pani?
Zdecydowanie jestem obserwatorką, nie obserwatorem (śmiech).
Prawda! (śmiech)

Życie wymaga od nas więcej. Od samego początku. Już jako dziewczynki „musimy być rozsądniejsze i mądrzejsze niż chłopcy”, musimy
się kimś opiekować, pomagać w domu no i w żadnym razie nie możemy poznawać własnej seksualności. Jesteśmy wychowywane do bycia
opiekunkami dzieci, chorych, ludzi starszych. W szkole „nie umiemy
w matematykę”. Bywają wyjątki, ale statystyki nieubłaganie pokazują,
że to my pełnimy obowiązki wychowawcze i opiekuńcze, my zajmujemy
się domem. W Polsce, w porównaniu do innych krajów Europy pracuje
mniej kobiet, a rynek pracy nie jest dla nas przychylny. Mężczyźni praktycznie nie korzystają z urlopu wychowawczego (choć mogą na równi
z kobietami). W rezultacie to starsze kobiety są grupą najbardziej narażoną na ubóstwo. Mówi się nawet, że w Polsce bieda jest kobietą. Do
tego dochodzi brak systemowych rozwiązań przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, oraz wspierających jej ofiary, w wyniku czego nie
znamy prawdziwej skali tego zjawiska. Ilość maili, które dostałam, dotyczących przemocy domowej, jeży włos na głowie… Warto też zauważyć, że nie mamy porównywalnej reprezentacji w Sejmie, ani w Senacie
(nie mówiąc już o zarządach, czy radach nadzorczych wielkich firm,
czy spółek) Z drugiej strony, te trudne warunki powodują, że naprawdę
jesteśmy silne i coraz częściej i chętniej tę siłę w sobie dostrzegamy
i wykorzystujemy. Zaczynamy się też wspierać i solidaryzować, czego
najpiękniejszym przykładem był Czarny Protest.

Spodobał mi się też ten cytat: „Cieszę się, że jestem po czterdziestce, to wbrew pozorom wiele ułatwia. Daje dystans. Więc gdybym
miała coś mówić, to innym kobietom powiedziałabym: Bądź pewna
siebie”. Jak się Pani to udaje? Ma Pani przepis na udane życie?
Jeśli ktoś mówi, że ma przepis na udane życie, to ja już przestaję słu-
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chać. Bo przecież „udane życie”, dla każdej, każdego może znaczyć coś
innego. Dla mnie oznacza bycie otwartą na nowe doświadczenia, gotową na to, co niesie życie, akceptującą siebie taką, jaką jestem, ale też
ciągle siebie poznającą. Nie mam jakichś konkretnych wyobrażeń, jaka
powinnam być i to, paradoksalnie, daje mi pewność siebie. Bo w każdej
sytuacji będę, jaka będę i to akceptuję. Z wiekiem zwracam też coraz
większą uwagę na innych i to też mi dobrze robi.
Kiedy się Pani zorientowała, że jest Pani popularna a memy mają
duży wpływ na nas?

Jeszcze się nie zorientowałam. Staram się nad tym nie zastanawiać, bo
nie sądzę, żeby było mi to pomocne. Nie chcę przywiązywać się do świadomości, że jestem popularna, bo popularność traci się równie szybko,
jak się ją zyskuje. Natomiast świadomość, że moje memy czy inna działalność ma wpływ na kogokolwiek lub cokolwiek, jest wspaniała, daje
napęd do działania.
Jak się pracuje na sukces? To łatwa droga?

Zależy jak zdefiniujemy sukces. Nie lubię tego słowa. Ja nie pracuję na
sukces. Pracuję, bo to moja pasja, treść życia, a na końcu, źródło utrzymania mnie i rodziny.
W takim razie jak wygląda Pani warsztat pracy, skąd pomysły na
memy? Włącza pani telewizor, odpala Internet i robi prasówkę?

Warsztatem pracy jest mój dom, a paliwo się zmienia w zależności od
tego, czym się zajmuję. Od jakiegoś czasu w zasadzie nie robię memów.
Tak jak mówiłam, zajmuję się projektem #jestemsilnabo, ilustruję książki, robię plakaty, rysunki do gazet. Czytam książki, oglądam seriale.
Telewizji nie.
Działa Pani mocno społecznie, dużo robi dla równości między kobietami a mężczyznami, nie zostawia pani suchej nitki na Kościele
i politykach. Muszę się zapytać: czy w Polsce jest cenzura? Czy próbowano panią cenzurować?

Spotykam się często z cenzurą. Czasem jest tak absurdalna, że nie chce
się wierzyć. Ludzie zatrudnieni w placówkach państwowych, mediach
boją się o swoje miejsca pracy coraz bardziej. Poza tym coraz gorzej
u nas z poziomem debaty publicznej, więc kontrowersyjne tematy są
często zamiatane pod dywan, żeby nie wywoływać skandalu. Z drugiej
strony, co chyba w takiej sytuacji logiczne, powstaje coraz więcej ru-

chów obywatelskich, oddolnych, które właśnie te tematy tabu poruszają i wkładają kij w szprychy.
A jak Pani ocenia nasze uczestnictwo w kulturze? Odnoszę ważenie,
że zaczęliśmy żyć w epoce głupoty…

Nie żyłam w innej epoce, więc nie mam punktu odniesienia. Myślę,
że kluczowa jest umiejętność wyboru, bo kultura to olbrzymia i zróżnicowana kraina.
A co Panią ostatnio śmieszy?

Śmieję się ostatnio rzadziej niż zwykle. Mam nadzieję, że wiosna
(w dowolnym tego słowa znaczeniu) przyniesie mi więcej powodów
do radości, bo śmiech to najzdrowszy i najpiękniejszy odruch człowieka, zwłaszcza kiedy nie jest to śmiech z kogoś, ale śmiech z kimś!
Tego Pani i nam wszystkim życzę i dziękuje za rozmowę.

rozmawiała Aneta Dolega
ilustracje: Marta Frej
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Gimnastyczka
z dystansem do życia

Szczecinianka Marta Pihan-Kulesza jest wielokrotną mistrzynią Polski w gimnastyce sportowej i dwukrotną uczestniczką Igrzysk
Olimpijskich. Przed ponad dwoma laty zawiesiła karierę, ze względu na macierzyństwo. Po urodzeniu córki wróciła jednak na gimnastyczną matę, a za kilka dni wystąpi w rozpoczynających się w Szczecinie mistrzostwach Europy. W rozmowie z Prestiżem, Marta
opowiedziała o macierzyństwie, dystansie do życia po urodzeniu dziecka i planach na przyszłość.
Planowała Pani powrót do sportu po urodzeniu dziecka?

Na pewno nie do sportu wyczynowego. Natomiast gimnastyka była
jedyną formą sportu, jaka mi odpowiadała, żeby wrócić po ciąży
do należytej formy fizycznej. Na tyle fajnie postępował mój powrót
do normalności sportowej, że w ubiegłem roku postanowiłam wystartować w zawodach, najpierw w Polsce a później za granicą. Nie byłoby
to możliwe, gdyby mój mąż nie zawiesił swojej kariery, i mógł zająć się
dzieckiem.
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Wiadomo, że mężczyźni są niezastąpieni. A czy fakt, że mistrzostwa Europy odbędą się w Pani rodzinnym mieście, miał wpływ na
powrót do wyczynowego sportu?

Na pewno był czynnikiem motywującym, ale nie było tak, że zrobiłabym
wszystko, żeby z tego powodu wystartować w tej imprezie. Gdy wracałam do gimnastyki po urodzeniu dziecka, nie miałam żadnych oczekiwań wobec siebie, własnej formy i osiągnięć. Pozwoliłam wielu rzeczom płynąć własnym nurtem, i cieszyć się z tego, co dostaję od życia
na bieżąco. Ciąża i posiadanie dziecka sprawiły, że nabrałam dystansu
do siebie i do tego co wokół mnie.

Wiele sportsmenek wznawiało karierę po macierzyństwie, i to
z powodzeniem. Czy w gimnastyce jest to trudniejsze, ze względu
na sylwetkę, której wymaga ta dyscyplina?

Zachowanie sylwetki nie było najtrudniejszą rzeczą. W wypadku gimnastyczek sylwetka jest efektem ubocznym, tego co robimy na treningach. Figura i wszystkie mięśnie nie zmienią się nawet po ciąży. W jej
trakcie przytyłam 17 kg, a więc niemało, ale po urodzeniu Jagny szybko
wróciłam do swojej wagi. Najtrudniejsza przy powrocie była tak długa
przerwa od treningu, bo mięśnie się odzwyczajają od wysiłku. Głowa
pamięta, co było, a mięśnie funkcjonują inaczej, bo po ciąży zmieniają
swój skład i mają inne możliwości. Niestety, nie udało mi się urodzić
Jagny „normalnie” i potrzebna było cesarskie cięcie. Już po urodzeniu
największy problem był z mięśniami brzucha, które jak wiadomo są jednymi z najbardziej istotnych dla wszystkich gimnastyków.

Ale chyba musiał to wziąć na siebie, bo jako sportowiec wie, że wyjazdy i starty są czymś normalnym.

Wcale nie musiał, bo mógł powiedzieć, że się nie zgadza. To nie było tak,
że powiedziałam: Słuchaj kochanie teraz jadę na zawody, a ty musisz się
zająć dzieckiem. Sama podjęłam decyzję o wyjeździe, ale trzeba było
uszanować zdanie drugiej osoby i długo rozmawialiśmy ze sobą. Wiadomo, że oprócz Jagny mamy jeszcze pracę oboje, którą musimy wykonywać, żeby się utrzymać, bo z gimnastyki żadnych pieniędzy nie mamy.
Natomiast fakt, że oboje jesteśmy sportowcami pomaga, bo doskonale
rozumiemy, że wyjazdy w naszej profesji są koniecznością.

Po jakim czasie wykonywała Pani pierwsze ćwiczenia?

Nie chcę wchodzić głęboko w temat wynagrodzeń i pieniędzy
w gimnastyce sportowej nawet na wysokim poziomie. Powiedziała Pani, że z gimnastyki pieniędzy nie macie, więc pracujecie oboje
jako trenerzy w „The Little Gym”. Jak to udaje się godzić z uprawianiem przez siebie gimnastyki?

To nabranie dystansu do siebie i wszystkiego wokół z czego
wynika?

Wyjazd na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie do Tokio jest Pani
celem?

Po dwóch miesiącach zaczęłam przychodzić na treningi, delikatnie się
ruszać i wykonywać podstawowe ćwiczenia. Po czterech miesiącach
zaczęłam wykonywać poważniejsze ćwiczenia. Przyznam, że ciągnęło
mnie na salę, a później coraz bardziej do występów przed publicznością,
bo zawsze dawało mi to satysfakcję. Kiedyś w pierwszych latach kariery
występując w zawodach przejmowałam się mocno opinią innych, a teraz robię to dla siebie i z miłości do gimnastyki.

Z natury byłam osobą dosyć nerwową. Będąc w ciąży wiedziałam,
że najgorsze co mogę dziecku zafundować to stres. Dlatego nauczyłam się niczym nie przejmować. Byłam typową kobieta w ciąży, której
wszystko wolno i chciałam się cieszyć tym okresem, a niczym nie przejmować. Okres macierzyństwa jest tym, co mi pasuje, i nie spodziewałam się, że będzie tak fajny. Mam wspaniałego męża i równo dzielimy
się obowiązkami, a nawet Romek przejmuje większą część, bo już po
wznowieniu kariery musiałam kilka razy przynajmniej na tydzień wyjechać z domu.

Nie jest łatwo, ale jeśli decydujemy się na jakieś kroki w sporcie, to musimy ponosić ich konsekwencje. Jeśli chciałam do czegoś dążyć i osiągnąć coś w sporcie, to wiedziałem, że muszę ciężko trenować. Ale wiem
też, że z tych treningów nie zapłacę rachunków i nie wyżywię rodziny
i muszę pracować. To moja sprawa, żeby to wszystko pogodzić i wziąć
na barki, bo sama podjęłam decyzję, żeby łączyć sport, pracę i macierzyństwo.

Nie mam wobec siebie żadnych oczekiwań co do Igrzysk, i nie są celem
samym w sobie. Może gdybym poświęcała na treningi po 6 godzin dzienne, to mogłabym mieć takie oczekiwania. Ale jeśli są one dodatkiem
do mojej pracy zawodowej, i dają mi satysfakcję, że startuję na zawodach, to nie mogę za wszelką cenę myśleć o starcie w Igrzyskach. Jeśli
się uda pojechać będę się bardzo cieszyła, a jeśli nie, to mam mnóstwo
projektów na przyszłość niezwiązanych z wyczynową gimnastyką, które dadzą mi mnóstwo satysfakcji.

rozmawiał: Jerzy Chwałek / foto: Jarosław Gaszyński
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Morderczy wyścig
na Saharze
Biegał po pustyni, kamieniach i górach. W Runmageddonie miał do pokonania aż 50 kilometrów. W ekstremalnie trudnym ultra maratonie rozgrywanym m.in. na Saharze Bartosz Mateńko zajął wysokie, 7. miejsce. – Nie trasy były najgorsze, a temperatura, klimat
i konieczność przemieszczania się – wspomina.
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Runmageddon nazywany jest biegiem piekielnym. Zazwyczaj zawodnicy biegają po Polsce pokonując bardzo trudne przeszkody. Zdarza się,
że udają się za granicę. Wrócili właśnie z Sahary, gdzie poprzeczka ustawiona jest znacznie wyżej. Mieli tam do pokonania aż 50 kilometrów
w warunkach, które wystawiają organizm na morderczy wysiłek.
– Zawody podzielone były na trzy etapy. Pierwszy odbył się na kamienistej pustyni, wyglądało to jakbyśmy byli na Marsie. Wszędzie unosił się
pył i leżały kamienie – wspomina Mateńko. – Drugi etap był piaszczysty. Biegaliśmy po wysokich wydmach. Było potwornie niewygodnie.
Na trzeci etap przenieśmy się w góry Atlas. Tam biegaliśmy po szczytach, między skałami. Trasa wiodła to pod górę, to z góry.
Bartosz przyznaje jednak, że nie trasy były najtrudniejsze. Najgorsza
była temperatura, panujący klimat i przemieszczanie się.
– W nocy spaliśmy na pustyni, gdzie było potwornie zimno. Nocowaliśmy w cienkich, materiałowych namiotach. Bez ciepłych kurtek, czapek
i przykrycia kocem nie dałoby rady wytrzymać. Wstawaliśmy o godzinie
5 rano, chwilę później rozpoczynaliśmy bieganie. Na głowach mieliśmy
latarki czołowe, była ciemna noc. Musieliśmy przebiec dystans do mo-

mentu, aż zacznie palić słońce. W pełnym było nie do wytrzymania.
Między kolejnymi etapami przemieszczaliśmy się już autokarem. Również takie przemieszczanie się nie wpływa dobrze na organizm przed
biegiem.
Ostatecznie Mateńko zajął bardzo dobre 7. miejsce w kategorii Open
mężczyzn. W klasyfikacji generalnej Runmageddonu zajął 11. miejsce.
W kategorii „bieg bez przeszkód” zajął miejsce 1.
Bartosz na co dzień prowadzi przedszkole specjalne. Jest również zawodowym fotografem. Praca nie przeszkodziła mu jednak w przygotowaniach do tego biegu, które trwały przez ostatni rok. Trzy razy
w tygodniu ćwiczył na siłowni. Miał trenera personalnego, który pracował z nim nad wytrzymałością nóg oraz prowadzeniem długodystansowych biegów. To nie był jego pierwszy Runmageddon. Brał udział
w ponad dziesięciu organizowanych na terenie Polski. Będzie miał okazję wystartować także w Szczecinie, bo kolejnym Runmagedon odbędzie się 3-4 sierpnia właśnie w naszym mieście.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały bohatera
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Na podstawie ich historii mógłby powstać niejeden hollywoodzki film. Adrian Szymaniak i Anita Szydłowska wzięli spektakularny
ślub. Poznali się kilka minut wcześniej – w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zrobili to na oczach kamer i milionów Polaków w programie telewizyjnym. Od pamiętnej chwili minął rok. Małżeństwo wciąż jest razem, wciąż zakochane w sobie do granic możliwości. Dowodem
uczucia jest fakt, że już niebawem Adrian i Anita zostaną szczęśliwymi rodzicami.

Historia Adriana Szymaniaka i Anity Szydłowskiej świadczy o tym, że
miłość można znaleźć praktycznie wszędzie. Para poznała się w programie telewizyjnym „Ślub od pierwszej wejrzenia”. Niewiele osób oglądających program wierzyło w trwałość tego związku. Tymczasem okazało
się, że decyzja, jaką podjęli była jedną z najlepszych w ich życiu.
– Byłem zmęczony już spotkaniami, gdzie po tygodniu czy dwóch okazywało się, że nic wielkiego z tej znajomości nie będzie. Zawsze śmialiśmy
się z kolegami, że zapewne dopiero w tym programie poznam miłość
mojego życia – wspomina Adrian. – Po jednej z imprez, było to w Święto
Trzech Króli, czyli w styczniu ubiegłego roku, wróciłem do domu i zobaczyłem w telewizji informację o naborze do nowej edycji programu.
Nie zastanawiając się długo wysłałem swoje zgłoszenie, dołączyłem też
zdjęcia. Później potoczyło się już bardzo szybko: po tygodniu byłem po
spotkaniach z ekspertami.
– Nie zależało mi na tym, by pokazywać się w telewizji. To nie miało
dla mnie żadnego znaczenia – dopowiada Anita. – Do tej pory nie dokonywałam dobrych wyborów, więc postanowiłam potraktować to jako
kolejną szansę. Była to spontaniczna decyzja, kierowałam się również
ciekawością, kim będzie partner wybrany przez grono naukowców.
Biorą ślub, ale… z kim?

Specjaliści z programu dobrali ich w pary. Nie przeszkodziło im nawet
to, że żyją na różnych krańcach Polski: Adrian w Szczecinie, Anita w Krakowie. Po wielu castingach poznali przełomową wiadomość: 17 marca
wezmą ślub.
– Gdy koledzy dowiedzieli się, że biorę ślub w programie oczy wyszły im
na wierzch. Przecież wiedzieli, że nie jestem w żadnym związku, wszystko dzieje się tak szybko. Od zawsze przysparzam im wiele emocji, ale
tą informacją przeskoczyłem nawet „trzydziestkę” na 85 osób. Gorzej
z moją mamą, która nie mogła się pogodzić z moją decyzją i za wszelką cenę chciała mnie od niej odwieść. Pewnego razu miałem jechać ze
świadkiem po garnitur, Mirek jest spoza Szczecina. Gdy jechał do mnie,
w pewnym momencie przerwał rozmowę, bo miał drugi telefon. Przez
pół godziny próbowałem się później do niego dodzwonić i wciąż miał
zajęte. Okazało się, że te 30 minut rozmawiał z moją mamą, która namawiała go do tego, by przekonał mnie do rezygnacji. On zachował się
jak prawdziwy przyjaciel i powiedział: „Pani Małgosiu, jeśli da mi pani
gwarancję, że w ciągu najbliższego roku Adrian będzie w stanie poznać
kogoś, z kim ułoży sobie resztę życia – namówię go do tego”. Tym sposobem uciął temat.

że z kimś jestem. Wychodzą za mąż za człowieka, którego nie znam
i nigdy nie widziałam. To było dla nich coś przerażającego.
Gry planszowe w prezencie ślubnym

17. marca bez wątpienia Adrian i Anita zapamiętają do końca życia. Właśnie wtedy, niedaleko Kielc, odbyła się zaplanowana uroczystość. Oboje, jak zapewniają, byli pewni swojej decyzji do samego końca. Anity goście przyjechali z Krakowa, do pokonania mieli zaledwie dwie godziny.
Adrian – ze Szczecina do województwa Świętokrzyskiego – wyjechała
z najbliższą rodziną już dzień wcześniej. Podróż trwała 14 godzin. – Akurat tego dnia był atak zimy. Do Łodzi jechaliśmy płynnie, później już 20
kilometrów na godzinę. Był moment, że pomyślałem, że to znak i trzeba wracać – śmieje się Adrian. Ostatecznie udało się dotrzeć do urzędu
stanu cywilnego. Pierwszy dojechał pan młody, chwilę później dotarła ubrana w suknię ślubną panna młoda. Czekał również prowadzący
ceremonię, który niezwłocznie rozpoczął swoje powinności i zapytał
o to, czy Anita chce poślubić Adriana, a Adrian Anitę. Odpowiedź
z dwóch stron padła ta sama: „Tak, chcę”.
– Do programu szedłem z pewnym postanowieniem: idę tam z czystą
kartą. Nie wiedziałem, kogo przyjdzie mi poślubić. Zakładałem różne
scenariusze: w podróży poślubnej będę zachowywał się jak gentelman,
nawet jak nie znajdziemy wspólnego języka. Nie chcę nikogo urazić czy
sprawić przykrości. To jest czas na poznanie się, nie miejsce na jakiekolwiek oczekiwania. Pierwsze wrażenie przecież może być błędne, nie zawsze muszą mu towarzyszyć większe emocje, czy zafascynowanie. Inny
scenariusz zakładał, że będzie fajnie i poznam świetną kobietę. Trzecia
opcja, że będzie fantastycznie i poznam kogoś, z kim może wyjdzie coś
więcej. Wyszedł jeszcze inny: poznałem inteligentną i piękną dziewczynę na całe życie.
Również Anita zakładała, że podróż poślubna wcale nie musi należeć do
najlepszych. Swoich ślubnych gości poprosiła więc o prezenty w postaci
książek oraz gier planszowych, za którymi przepada.
– Gdy weszłam do urzędu pamiętam tylko dużo świateł i dalej miałam
czarną dziurę. Dopiero gdy oglądałam program w telewizji przypomniałam sobie, jak tam było. Przypomniałam sobie naszą pierwszą rozmowę, moment gdy nastąpiło rozluźnienie, nawiązanie znajomości. Podróż
na salę weselną. Tam okazało się, że buzie nam się nie zamykają, nawiązaliśmy wspólny język. Rzeczywiście poprosiłam gości o planszówki.
W razie czego byłoby jak zabić czas, również czytając książki.

Także Anita przed ślubem miała zabawne sytuacje. Gdy opowiedziała
w swoim otoczeniu o tym, że podejmuje się szalonego wyzwania porównali je do…

Okazało się, że nie będą potrzebne. Następnego ranka młoda para wyleciała w podróż poślubną do Grecji. Tam dopiero naprawdę mogli się
poznać, porozmawiać i przez cały swój pobyt utwierdzić w przekonaniu,
czy rzeczywiście chce spędzić z sobą resztę życia.

– Sekty – śmieje się. – Tak uważali głównie ci, którzy nie mieli nigdy
styczności z programem i nie wiedzieli o co w nim chodzi. To było dla
nich coś dziwnego. Wręczyłam zaproszenia na ślub, a nie wiedzieli,

– Tak naprawdę wszystko trwało trzy miesiące. Z tego wszystkiego powstało 12 odcinków programu. Podczas podróży poślubnej cały czas
mieliśmy podłączone mikrofony, były z nami kamery. Zachowywaliśmy
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się jednak normalnie, niczego nie udawaliśmy. Powoli się poznawaliśmy
i coraz bardziej zaczynaliśmy sobie ufać. Dla mnie przełomowym momentem był nasz wyjazd do miejscowości Argos na ruiny zamku. Spacerowaliśmy tam, były tam rozpadające się schody, ale można było na nie
wejść. Anita ma lęk wysokości. Poprosiłem, by mi zaufała i weszła tam
ze mną. Zrobiła to.
…I żyli długo i szczęśliwie

Anita i Adrian bez wątpienia zostali ulubioną parą programu „Ślub
od pierwszego wejrzenia”. Niezwykle kulturalni, sympatyczni, dający
się lubić. Tak, jak w życiu codziennym. Nietrudno było więc odgadnąć,
jaką podejmą decyzję po powrocie z podróży poślubnej. Postanowili, że
nie chcą rozwodu. Nie przeraziła ich nawet odległość między Szczecinem a Krakowem.
– Mieszkałam w Krakowie, Adrian w Szczecinie. Tak było cały czas. Nie
było to jednak przeszkodą do tego, byśmy kilka dni w tygodniu spędzali
ze sobą. Adrian jeździł do mnie, ja do niego. Spotykaliśmy się również
gdzieś w Polsce. Spędzaliśmy ze sobą naprawdę mnóstwo czasu, tak
jest do dzisiaj. Wciąż jestem związana z Krakowem, choć większość
czasu spędzam w Szczecinie. Oboje mamy swoje prace, nie chcemy
z nich rezygnować. Wszystko uda się pogodzić, tym bardziej, że do Krakowa latają już z Goleniowa samoloty.
Kilka tygodni temu sympatyczna para obchodziła pierwszą, papierową
rocznicę swojego ślubu. Druga będzie już diametralnie inna, zdecydowanie lepsza. Towarzyszyła im bowiem będzie jeszcze jedna osoba, która bez wątpienia skradnie serca obojgu… rodziców.
– Spodziewamy się dziecka, będziemy mieli synka. Nie możemy się już
jego doczekać – podsumowuje Anita. – Program dał nam naprawdę wiele. Przygoda zaowocowała decyzją zmieniającą całe życie.

autor: Andrzej Kus foto: Agnieszka Pietrzyk

Na czym polega program „Ślub od pierwszego wejrzenia”?

Formuła programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” jest dosyć skomplikowana. Z tysięcy zgłoszeń, które spływają do programu wybieranych jest sześć osób. Wyboru dokonuje komisja złożona z trójki specjalistów: antropologa, psychologa oraz psychoterapeutki.
Analizują dokładnie oczekiwania singli wobec przyszłych partnerów oraz ich charaktery. Na podstawie dokładnej analizy dobierają
uczestników w pary, które mają następnie wziąć ślub. Tutaj nie ma znaczenia nawet odległość uczestników. Pary mogą znaleźć się
w różnych końcach Polski. Wesele organizowane jest kilka tygodni później. Wszystkiemu towarzyszą kamery, które rejestrują poszczególne etapy, a następnie z nagranego materiału powstaje 12 odcinków programu. „Smaczkiem” wszystkiego jest to, że uczestnik i uczestniczka eksperymentu po raz pierwszy widzą się… przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Mają dosłownie kilka
minut na podjęcie decyzji: czy zdecydują się na sformalizowanie związku, czy może zrezygnują. Gdy powiedzą „Tak” udają się wraz
z rodzinami i przyjaciółmi na wesele, a następnego dnia już w podróż poślubną. Tam dopiero naprawdę poznają się, a miesiąc po
powrocie podejmują kolejną decyzję: zostają małżeństwem, czy się rozwodzą.

reklama
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Słodkie życie
zwycięzcy „Bake Off”

Geograf z wykształcenia, pasjonat fotografii oraz podróży i… polski mistrz wypieków. Szczecinianin Marcin Błański wygrał 5. edycję
programu telewizyjnego „Bake Off – Ale ciacho”. Przygodę z pieczeniem zaczął jako dziecko, ale z cukiernictwem zajmuje się od niedawna. Co ciekawe, trzy razy brał udział w castingu do telewizyjnego show, przy ostatnim bliscy odradzali mu kolejne podejście, ale
Marcin nie chciał odpuścić. Postawił wszystko na jedną kartę i zrobił najlepsze wypieki, jakie przychodziły mu do głowy. Jak widać
upór, motywacja oraz ciężka praca się opłaciły.

Uprzejmy, uśmiechnięty, niepozorny. Taki wydaje się na pierwszy rzut
oka. Jednak jak słusznie zauważyli uczestnicy „Bake Off”, Marcin to „cicha woda”. Dzięki ciężkiej pracy i determinacji wspiął się na cukierniczy
szczyt. A jak wyglądała jego droga?
Rodzinne wypieki

Marcin jako dziecko chętnie przyglądał się, jak jego mama i babcia pieką
ciasta. Słynęły z tego, że przygotowywały najlepsze słodkości na święta
lub rodzinne uroczystości. – Jako dziecko, po szkole odwiedzałem babcię i przyglądałem się, jak zajmuje się pieczeniem. Później, sam zacząłem piec i w pewnym momencie zastąpiłem mamę w przygotowaniu
słodkości na święta lub inne okoliczności. Robiłem to jednak inaczej,
moja mama i babcia sięgały po proste, klasyczne przepisy, a ja chętnie
szukałem inspiracji w Internecie, nowych smaków – podkreśla mistrz
wypieków. A jaki jest jego ulubiony wypiek z dzieciństwa? – Z tym
okresem kojarzy mi się ciasto drożdżowe, pieczone na różne sposoby,
np. strucla, makowiec, ciasto z kruszonką. Było często robione w moim
domu – odpowiada.
Droga na cukierniczy szczyt

Mimo tego, że bliscy i przyjaciele proponowali mu podążenie cukierni-

czą drogą, Marcin wybrał geografię. Obecnie pracuje w firmie zajmującej się wirtualnymi etykietami spożywczymi. Mimo tego, że nie kształcił się w zawodzie cukiernika, nie mógł zapomnieć o swojej pasji. Około
półtora roku temu zajął się wypiekami z nowym zaangażowaniem
i motywacją. Postanowił wziąć udział w telewizyjnym programie. – Początkowo nie myślałem o czymś takim. Któregoś dnia kolega zaproponował mi, bym spróbował swoich sił w programie. Powiedział, że to coś
dla mnie – wspomina Marcin. Pierwszy casting okazał się porażką. Mimo
ciekawych deserów, cukiernik-amator był zbyt zestresowany i nieśmiały. Marcin jednak wyciągnął wnioski z niepowodzenia, postanowił spróbować jeszcze raz. Znów się nie udało, ale nie poddał się po drugiej
porażce. Jak widać, jest przykładem na to, że w przysłowiu „do trzech
razy sztuka” znajduje się ziarno prawdy. – Chciałem czymś zaskoczyć
jurorów, za każdym razem przygotowywałem coś innego. Z castingu
na casting doskonaliłem swoje umiejętności – mówi mistrz wypieków.
Za trzecim razem był bardzo zmotywowany. Przygotował swój popisowy deser: trzy monoporcje i… udało się. Dostał się do programu. To był
początek drogi.
Jak cukierniczy mistrz wspomina udział w telewizyjnym programie?
– To była niesamowita przygoda, powtórzyłbym ją drugi raz. Pozna-
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łem tam wspaniałych ludzi, o podobnych zainteresowaniach. Mieliśmy
wspólny język, mogliśmy rozmawiać godzinami – podkreśla Marcin.
Oczywiście, w programie była też rywalizacja i uczestnikom towarzyszył duży stres, ale cukiernik bardzo miło wspomina czas spędzony
w telewizyjnym show. – To niesamowite przeżycie. Na pewno zapamiętam to do końca życia – mówi Marcin. Co wyniósł z programu? Nauczył
się wielu przydatnych trików, a przepisy z „Bake Off” stały się dla niego
inspiracją do tworzenia własnych słodkości.
Nie zabrakło też trudnych momentów, ale Marcin umiał wyjść z nich
obronną ręką. Widać, że dzięki programowi wiele się nauczył, zyskał
pewność siebie i upewnił, że jest dobry w tym, co robi.
Słodki finał

Co wspomina najmilej? Oczywiście finał „Bake Off”! Uczestnicy cukierniczego show na koniec musieli przygotować tort antygrawitacyjny, czyli taki, który ma oszukać zmysł wzorku. Wypiek musiał jednak
nie tylko efektownie wyglądać, ale też smakować. Finaliści mieli na to
6 godzin. Marcin podjął się trudnego zadania i nie postawił na coś sprawdzonego. Postanowił wykorzystać wszystkie swoje umiejętności oraz
wiedzę, by stworzyć spektakularny wypiek. – Zrobiłem wtedy bardzo
wymyślny tort dwupiętrowy. Połączenie różnych technik i smaków. Malina, jeżyna, róża, lawenda, a także ciasto kruche, biszkoptowe, ptysie,
sernik, musy czekoladowe. Misz-masz, ale wszystko się świetnie połączyło. To był mój najlepszy wypiek – mówi z dumą zwycięzca programu
„Bake Off – Ale ciacho”. Wszystkie torty finalistów były niezwykłe, ale
dzieło Marcina zdecydowanie się wyróżniało. Jeden z jurorów przyznał,
że wypiek przeniósł go do jednej z najlepszych paryskich cukierni. Trud
szczecińskiego fana słodkości się opłacił. Podobno, to była najdłuższa
narada jurorów w historii telewizyjnego show, ale Marcin wygrał i to
w jakim stylu!
A co poradziłby osobie, która chce spróbować swoich sił w telewizyjnym programie? – Trzeba być odważnym i upartym. Mieć marzenia, realizować je. Pomaga samozaparcie i wsparcie bliskich, mnie szczególnie
reklama

wspierała siostra. Poza tym, nie bać się, nawet jak coś pójdzie nie tak.
Jestem na to najlepszym przykładem – mówi z uśmiechem Marcin, po
czym dodaje: – Dużo ćwiczyć i próbować piec w domu nowoczesne ciasta, różne techniki. Robić słodkości dla znajomych, rodziny, na wszelakie okazje. W programie są sprawdzane różne umiejętności.
Dolce vita po zwycięstwie

Mistrz cukiernictwa po wygranej w „Bake Off” nie próżnuje, nie spoczął
na laurach, tylko dalej się rozwija. Pieczenie to dla niego sztuka kreacji.
Stale doskonali się w wykonywaniu monodeserów, które są jego popisową słodkością. Wypróbowuje też nowe smaki, różne rodzaje ciast,
a swoimi dziełami dzieli się na fanpage’u Bonbon Deserownia i Szczecińskim Bazarze Smakoszy. Jakie ma plany na najbliższy czas? Zamierza się
kształcić i niedługo wybiera się na staż do znanego cukiernika. Marzy
o własnej pracowni. – Chciałbym mieć punkt cukierniczy, ale nie byłaby to zwykła cukiernia. Na pewno piekłbym tam oryginalne słodkości,
w tym monodesery. Chciałbym też uczyć inne osoby – mówi Marcin.
Czy ma jakieś przydatne triki cukiernicze? Zbliża się Wielkanoc, więc
Marcin zdradza sekret udanego sernika, jednego z najpopularniejszych
ciast na świątecznych stołach. – Żeby wyszedł idealny, trzeba go piec
w niskiej temperaturze, około 140 stopni. Należy jednak piec go dłużej, by równo rósł i się nie spalił. Polecam też kąpiel wodną. Blaszkę
z masą serową włożyć do większej blaszki, którą najlepiej zalać wrzącą
wodą. Wtedy ciasto będzie delikatne i równo wyrośnięte. Warto, by serniki były też urozmaicone. Można dodać owoce czy ciekawe składniki,
np. mango, herbatę matchę. Na górę wylać konfiturę lub pokryć sernik
kremem cytrynowym. Oczywiście warto też ozdobić ładnie ciasto –
podpowiada zwycięzca polskiej edycji „Bake Off”. Przy okazji, poleca
wypróbować swój sernik z programu telewizyjnego. Przepis na ciasto
z dodatkiem herbaty matchy i pomarańczy można znaleźć na portalu
Smaker.

autor: Karolina Wysocka/ foto: TVP

NAJSTARSZY
zakład w Szczecinie

Szczecin przed mieszkańcami wciąż kryje mnóstwo tajemnic. Jedną z nich są sklepy z duszą, istniejące od dziesiątek lat w naszym
mieście. Przykładowo Lampy Stylowe prowadzone przez Lecha Turkowskiego. – Zakład został założony 12 lipca 1945 roku przez
mojego ojca, Stanisława. Czyli tydzień po tym, jak Szczecin przekazano polskim władzom – mówi właściciel.
Bez wątpienia jest to jeden z najbardziej klimatycznych sklepów
w Szczecinie. Po wejściu do niego czujemy, jakby czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu. W zakładzie Lecha Turkowskiego znajdziemy setki
pięknych, stylowych lamp. Najstarsza pochodzi z XVIII wieku. Wszystkie czekają na nowych właścicieli. Miejsce jest jednak szczególne z innego powodu.
– To najstarszy zakład działający w Szczecinie – chwali się właściciel.
– Jego historia jest naprawdę bardzo burzliwa. Założył go mój tata,
Stanisław. Do Szczecina przyjechał z Poznania 12 lipca 1945 roku. Dokładnie tydzień po tym, jak Szczecin przekazano polskim władzom.
Wcześniej tata pana Lecha pracował jako referent w banku, później był
pomocą gospodarczą w tym samym miejscu. Pewnego dnia Niemcy zrobili zbiórkę i zapytali, kto zna się na elektryce. Turkowski nie miał o niej
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zielonego pojęcia, dobrze znał jednak język niemiecki. Stali w dwuszeregu i mężczyzna, z drugiego rzędu … wypchnął go, jako ochotnika po
czym dołączył do niego.
– Stwierdził po cichu, że tata będzie tłumaczem, on natomiast zajmie
się pracę. Ojciec nie miał pojęcia o elektryce, ale Niemcy nie musieli
o tym wiedzieć – wspomina pan Lech. – Mieli za zadanie w ciągu tygodnia usunąć awarię w poznańskim zamku. Obejrzeli, towarzysz taty
wykapował, że na dachu jest rozdzielnia, taka „puszka” z bezpiecznikami. Kapała na nią woda i stąd zwarcie. Ojciec chciał już zameldować,
że znaleźli usterkę. On go jednak powstrzymał i kazał tłumaczyć Niemcom, że nie zdążą zrobić pracy w półtora tygodnia, a potrzebują dwóch
miesięcy, co kompletnie nie było prawdą. Robili to ostatecznie miesiąc
dłużej. Mieli w tym czasie całodobową przepustkę na cały Poznań. Mieli

też możliwość korzystania z kantyny niemieckiej. Ojciec przez ten czas
zaopatrzył się w papierosy na wiele kolejnych miesięcy. Mogli tam je
kupować. No i później weszli Rosjanie, a tata teoretycznie pracował
dla Gestapo. Były przecież dokumenty. Musiał uciekać i 12 lipca trafił
do Szczecina.
Dowodem tej daty jest oryginalna karta rejestracyjna oprawiona
w ramkę, która wisi wewnątrz zakładu. Pan Stanisław szukał wówczas
dobrego miejsca do zamieszkania. Większość budynków stała pusta.
W mieście było wtedy dużo Rosjan, Niemców i Żydów. Polacy natomiast zamieszkiwali głównie Śródmieście, tutaj, wśród swoich czuli się
bezpiecznie. Dołączył do nich Turkowski, który zamieszkał właśnie przy
ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. – Tata wtedy otworzył też tutaj
zakład. Miał w nim praktycznie wszystko: odkurzacze, żelazka, akumulatory, woltomierze i właśnie lampy. Ludzie przynosili mu mnóstwo rzeczy. Pracował w ten sposób do 89 roku – wspomina.
Pan Lech uczył się w technikum żeglugi. Interesował się tym, co robi
tata, jednak nigdy nie planował przejęcia po nim interesu. – Mam jeszcze młodszego brata. Jako starszy musiałem przejąć zakład po ojcu.
Trafiłem do niego 1. marca 1989 roku. Byliśmy tutaj wówczas razem.
30 sierpnia tego samego roku, w wieku 82 lat ojciec zmarł. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym się teraz czymkolwiek innym zajmować. Ta praca jest spełnieniem moich marzeń.
Widać, że również największą pasją. Sklep ma zachowany niesamowity
klimat. W pomieszczeniach znajdziemy stare meble, pod sufitem oryginalne zdobienia. W kącie warsztatu znajduje się piec kaflowy, którym pan Lech dogrzewa się w chłodnie dni. Ma również współczesne
ogrzewanie elektryczne. W pierwszym pomieszczeniu podwieszonych

jest mnóstwo lamp, tutaj mogą wybierać je klienci. W kolejnym, oprócz
kolejnych lamp czekających na remont, ustawiony jest stół przy którym
rzemieślnik przywraca lampom przepiękny blask. W następnych jest zaplecze, gdzie znajduje się jeszcze więcej skarbów. – U mnie każda z lamp
jest inna, każda ma swoją duszę. Nie mam współczesnych, wyłącznie
stylowe, już wiekowe. Czyszczę je, kompletuję, remontuję – mechanicznie, łącznie z elektryką. Odkupuję również od ludzi. Przez lata jeździłem po giełdach całej Polski, gdzie pozyskiwałem do nich części. Tam
również kupowałem kolejne eksponaty. Remont nie trwa dnia, czy tygodnia. Trwa miesiącami, a zdarza się nawet, że dłużej. Części do jednej
z lamp dostałem po 30 latach! Nie jest łatwo je znaleźć i trzeba trafić
na okazję.
Ciekawostką jest to, że klient każdą lampę może wziąć na przymiarkę.
Nie musi jej od razu kupować. – To jak z meblami: w sklepie może się
podobać, w rzeczywistości może zupełnie nie pasować. Ja to doskonale
rozumiem, dlatego też pozwalam każdą lampę: czy to stojącą, czy wiszącą wziąć do domu, przymierzyć w dowolnym miejscu i zdecydować,
czy chcemy by została, czy też nie.
Pan Lech przyznaje, że do swojego zakładu przychodzi już nie z obowiązku, a z pasji. Jest to jego wymarzone miejsce pracy. Robi to, co lubi.
Widać, że lampy nie mają już przed nim żadnych tajemnic. Po chwili potrafi stwierdzić, z którego okresu pochodzą, z czego są zrobione, czy
uda się je odratować. – Moja żona mnie doskonale rozumie i wspiera
mnie w tym co robię. Mimo że spędzam tutaj mnóstwo czasu. Daje mi
to ogromną radość i poczucie spełnienia – podsumowuje.

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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Elegancki, bezpieczny i wszechstronny…
bardziej niż SUV
Szukając ciekawostek na temat samochodów kombi natknęłam się na napisany w żartobliwym tonie artykuł o mężczyznach i typach samochodów. Co mówi samochód o facecie? Otóż pan prowadzący kombi jest tradycjonalistą, któremu co prawda brak fantazji, ale za to emanuje spokojem i opanowaniem … hmm… można powiedzieć nudziarz. Tylko czy nudziarz wybierze samochód typu
Cross Country? I czy samochód Cross Country jest „typowym” kombi, skierowanym do „typowego” użytkownika tego typu aut?
Model, który przetestowaliśmy dla Was nie jest ani trochę nudny, ani typowy, ani także przeciętny…wręcz przeciwnie, posiada
te wszystkie dobre cechy, które charakteryzują tak modne dzisiaj
auta typu SUV mimo, że SUVem nie jest. Jest samochodem typu
kombi.

Robi wrażenie. Volvo V60 Cross Country, bo nim jest nasz elegancki
bohater, nie jest wyłącznie bezpiecznym rodzinnym autem. Zresztą
określenie „rodzinny” to raczej ostatnie skojarzenie przychodzące nam
do głowy patrząc na jego dynamiczną sylwetkę. Ten model świetnie się
prezentuje w terenie. Podczas jego premiery Hakan Samuelsson, pre-
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zes Volvo Cars powiedział: „Volvo V60 Cross Country zabiera szwedzkie
kombi z jednego naturalnego środowiska do drugiego – z przedmieść
do lasu. Nasza marka wymyśliła samochody typu Cross Country ponad
20 lat temu i nasz nowy model ma wszystkie cechy tej linii aut. Są bezpieczne, pakowne i wszechstronne”.
Napęd na cztery koła, wyższa pozycja za kierownicą, czy większy prześwit zawieszenia sprawiają, że można jeździć tym modelem właściwie
po każdej nawierzchni. A przy okazji świetnie zestrojone zawieszenie
pozwala delektować się nie tylko jazdą miejską, ale także dalekimi wyprawami autostradowymi. Dodatkowo jazdę ułatwiają liczne systemy

Silnik D4 AWD 2,0 L
Maksymalna moc – 190 KM
Maksymalna prędkość – 210 km/h
Przyśpieszenie – 8,2 / 100km/h [s]
Średnie zużycie paliwa – 6,7 l /100 km
Skrzynia biegów – automatyczna 8-biegowa

elektroniczne: Line Keeping Aid czyli system utrzymujący auto w pasie ruchu, System odczytywania znaków drogowych, system kontroli
trakcji, system pokonywania stromych zjazdów czy tryb jazdy off-road.
Zatem nasze Volvo zabierzemy na zakupy do centrum handlowego, zapakujemy do niego całą rodzinę plus psa i wyruszymy w wakacyjną podróż, albo samotnie wypuścimy się w teren, poza miasto by odpocząć
od zgiełku.
V60 Cross Country jest wyposażone w pakiet aktywnych systemów
bezpieczeństwa City Safety, które wspomagają kierowcę. Dzięki temu
zmniejsza się ryzyko zderzenia auta z innymi samochodami, pieszymi,
rowerzystami czy dużymi zwierzętami. Nowe kombi wyposażono także
w system Pilot Assist, który sprawia, ze auto samodzielnie porusza się
w ciągu innych aut utrzymując samochód na właściwym pasie i we właściwej odległości od pozostałych. Samochód sam przyspiesza, skręca
i hamuje. Ciekawostką związaną z bezpieczeństwem jest ochrona przewozu najmłodszych pasażerów do 10 roku życia. Wybierając ten model
Volvo można zaopatrzyć się jeden z fotelików dla dzieci. Wszystkie niezależnie od wieku małego pasażera, wykorzystują mocowania ISOFIX
ułatwiające montaż. Oddychająca, wykonana w 80% z wełny tkanina
pokrywająca foteliki zapewnia dziecku komfort w każdej temperaturze
a regulowane podstawki dostępne są także w wersji pokrytej skórą lub
tkaniną nubukową.

V60 CC jest idealny w dalekiej podróży a skoro ma nas zawieść jak najdalej się da powinien, oprócz przyjemności z jazdy oraz bezpieczeństwa,
być praktyczny. Miejsce na bagaż to w tym przypadku dość ważna
sprawa. Oprócz klasycznego bardzo pojemnego bagażnika z tyłu auta,
V60 można zaopatrzyć w dodatkowy boks dachowy. Smukły, aerodynamiczny może zabrać dodatkowe 350 litrów bagażu. Mocowania quick-grip umożliwiają obsługę boksu jedną ręką, a dodatkowe oświetlenie
ułatwia załadunek nocą.
Volvo V60 Cross Country dostaniemy w kilku kolorach, wśród których
dwa są dość oryginalne: Maple Brown i Fusion Red. W środku elegancka
tapicerka, nie tylko skórzana, trójramienna skórzana kierownica i skórzana gałka zmiany biegów. Do tego pięcioramienne srebrne koła.
Elegancki, praktyczny, bezpieczny, nie pozbawiony jednak sportowego
rysu i odrobiny zadziorności oraz znakomity w terenie, Takie jest nowe
uterenowione kombi od Volvo. Przyjemność z jazdy, komfort, świetny
design i skandynawska dbałość o człowieka i jego bezpieczeństwo. Zero
nudy. Zero przeciętności.

autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

Specjalne podziękowania dla Pałacu Rajkowo, za udostępnienie
terenu na potrzeby sesji zdjęciowej
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lekkoatletyczne

Co mają ze sobą wspólnego samochody i sport? Całkiem sporo. Koncerny czy marki samochodowe często wspierają sportowców,
tak jak to robi KIA Polmotor. Ten autoryzowany dealer samochodów KIA wspiera zawodniczki futsalowej drużyny SKSG Korona,
a także sekcję lekkoatletyczn ą. W Lidze Mistrzyń Futsalu w Stuttgardzie dziewczyny zajęły piąte miejsce i na zawody oczywiście
pojechały samochodem z salonu Kia Polmotor. Nie bez powodu zatem bohatera naszego artykułu, czyli KIA ProCeed GT testował
sportowiec oraz trener kadry narodowej Rafał Śliwka.
Za kierownicą zasiadł Rafał Śliwka od wielu lat związany ze sportem.
Jest trenerem SKSG Korona, ponadto w tym roku został powołany do
sztabu szkoleniowego na trenera Reprezentacji Polski Juniorów w Lekkoatletyce Niesłyszących. Kia ProCeed GT, którą testował to zupełnie
nowy model w rodzinie Ceed. Kia zrobiła ogromny postęp zarówno
w zakresie designu, jak i technologii. Nowy ProCeed GT to samochód,
który przyciąga spojrzenia grillem chłodnicy w kształcie tygrysiego
nosa oraz szerokimi wlotami powietrza, które nadają modelowi sportowego charakteru. Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej
w stylistyce kostek lodu, piękne 18-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego, sportowe listwy boczne z barwnymi akcentami oraz chromowane
wykończenie okien podkreślają nowoczesną stylistykę auta. Sportowe
auto dla sportowca? Zapytaliśmy pana Rafała o wrażenia z jazdy.
– Jeździło mi się rewelacyjnie – opowiada. – To świetny model, o sportowym charakterze, który pasuje przede wszystkim do mojego temperamentu. Ma duży ekran nawigacji, co ułatwia poruszanie się po mieście.
Oferuje dużo miejsca w bagażniku zarówno dla sportowców jak i amatorów. Dla mnie to ważne, gdyż często podróżuje i mam ze sobą zawsze
dużo sportowego sprzętu. Ogólnie świetnie się prowadzi ten model,
no i doskonale wygląda.
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A czym na co dzień jeździ Rafał Śliwka? – Rowerem – śmieje się. – A na
poważnie Hyundaiem i30. Jednakże tak jak wcześniej nie zakładałem zakupu modelu tej marki, tak po teście Kia ProCeed z pewnością wybiorę
się do salonu w celu poznania oferty.
KIA ProCeed GT była testowana na europejskich drogach – od Alp, przez
autostrady pozbawione ograniczenia prędkości po zatłoczone metropolie. To samochód zaprojektowany do jazdy w każdych warunkach i taki
też był cel. Posiada dużo technologicznych nowinek, które sprawiają, że
podróżowanie jest wygodniejsze i bezpieczniejsze. Samochód zawiera
sześć poduszek powietrznych. Do tego zaawansowane systemy asystujące, które pozwalają podróżować bardziej komfortowo i zmniejszają
ryzyko kolizji. Mamy więc asystenta zmiany świateł, zmęczenia kierowcy, system utrzymywania auta na pasie ruchu z funkcją awaryjnego
hamowania, oraz asystenta jazdy w korku.Kia posiada także aktywny
tempomat z funkcją Stop & Go, system ostrzegania o pojazdach znajdujących się w martwym polu widzenia lusterek, system ostrzegania
przed kolizją podczas cofania, system wspomagania parkowania oraz
system rozpoznawania pieszych z funkcją ostrzegania kierowcy za pomocą drgań kierownicy. Każdy ProCeed jest standardowo wyposażony
w system, który zapewnia stabilność samochodu podczas hamowania,
jak i w czasie pokonywania zakrętów.

Moc silnika – 204KM

Maksymalna prędkość – 225 km /h
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] – 7.5

Średnie zużycie paliwa – 7.2 /100 km

Skrzynia biegów – DCT dwusprzęgłowa
7-biegowa

Kabina modelu ProCeed GT jest ergonomiczna. W jej wnętrzu zastosowano wysokiej jakości tworzywa, miękkie i przyjemne
w dotyku oraz sporo elementów, które podkreślają sportowy charakter auta. 7-calowy
ekran dotykowy znajduje się w centralnym
punkcie deski rozdzielczej, poniżej umieszczono intuicyjne w obsłudze elementy sterowania systemami audio i klimatyzacji. Konsola
środkowa jest delikatnie zwrócona w stronę
kierowcy, co ułatwia obsługę. Wnętrze auta
jest eleganckie i sportowe: czarna podsufitka,
na progach metalizowane listwy. Spłaszczona
u dołu kierownica dodaje sznytu. Nowa KIA
ProCeed GT imponuje i fascynuje. Nie tylko
lekkoatletów.

autor: Aneta Dolega

foto : Karolina Wałowska

Sesja odbyła się na stadionie lekkoatletycznym
im. Wiesława Maniaka przy ul. Litewskiej 20

ul.Struga 73 | tel. 91 466 87 00
ul.Ustowo 52/ Rondo Hakena | tel. 91 822 85 55
www.polmotor.kia.pl

Legendarna

RAV 4
powraca

Toyota to legendarne auto, które cieszy się niekończącą popularnością. O jej niezawodności przypomniał niedawno opiniotwórczy magazyn Forbes, który w swoim rocznym podsumowaniu wyłonił najcenniejsze marki 2018 i to ze wszystkich branż. I tak Toyota znalazła się w tym rankingu
na 9 miejscu.
W Prestiżu przetestowaliśmy nową Toyotę RAV4. Jest muskularna na
zewnątrz niczym amerykańska limuzyna i elegancka w środku niczym
europejskie cacko. To SUV, czyli dobrze porusza się po mieście i w terenie, łącząc cechy samochodu osobowego z terenowym. Wygląda całkiem pociągająco, nieco drapieżnie, zdecydowanie robi wrażenie. RAV4
wyposażona jest w najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa. Posiada układ wczesnego reagowania w razie ryzyka
zderzenia z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów. Wyposażona
jest w system ostrzegania awaryjnego, system ostrzegania o ruchu
poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją automatycznego hamowania.
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Temat bezpieczeństwa uzupełnia tempomat adaptacyjny, układ wykrywania przeszkód oraz asystent utrzymania ruchu.
RAV4 jest jednym z najważniejszych modeli Toyoty. Jego łączna sprzedaż przekroczyła już 8 mln sztuk. W 2017 roku był to najlepiej sprzedający się SUV świata. Piąta generacja, to komfortowe auto mogące
się poszczycić dużymi możliwościami terenowymi. Samochód został
wyposażony w wiele nowoczesnych technologii. Z kolei zastosowanie
do jego budowy nowej architektury TNGA (umożliwiającej tworzenie
pojazdów różniących się nie tylko jednostkami napędowymi czy kształ-

Maksymalna moc – 218 KM
Prędkość maksymalna – 180 km/h
Przyśpieszenie – 8,4 – 100 km/h
Średnie zużycie paliwa – 4,5 – 4,6l/100 km
Łączna moc układu hybrydowego – 218 KM

tem nadwozia, ale też długością, szerokością czy rozstawem osi, obejmuje płyty podłogowe, silniki, napędy hybrydowe, przekładnie oraz
elementy układu sterowania) sprawiło, że auto to charakteryzuje się
nisko położonym środkiem ciężkości, bardzo sztywnym nadwoziem
i świetnymi właściwościami jezdnymi.
Nowa Toyota łączy w sobie komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność. W standardzie dostępne są m.in. 18' felgi aluminiowe, otwierane
bezdotykowo drzwi bagażnika czy system bezkluczykowego dostępu
do samochodu. Ponadto RAV4 posiada wiele przemyślanych rozwiązań,

takich jak kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników czy skoordynowany z nim system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym
oraz kamerą cofania i łącznością Bluetooth. Wyposażenie uzupełniają
światła główne w technologii LED, klimatyzacja manualna z wyświetlaczem cyfrowym, światła do jazdy dziennej w technologii LED, automatyczne światła drogowe, gałka dźwigni zmiany biegów i kierownica
obszyte skórą.

autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

ul.Mieszka I 25 B | Szczecin
www.toyotaszczecin.pl

Szczeciński dealer BMW Bońkowscy promuje nową ofertę finansowania swoich aut, rozpoczął ekspansję na województwo lubuskie, uważnie obserwuje potrzeby klienta. Promuje ekologię, będąc liderem w sprzedaży samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. Szerokie portofolio produktowe i największa ilość premier w 2019 roku pośród marek premium, czyni BMW technologicznym potentatem. Jednym z najważniejszych
samochodów, najbardziej innowacyjnym w 2019 roku dla Dealera BMW Bońkowscy jest nowe BMW serii 3. O tym wszystkim w rozmowie z Pawłem
Ząbkiem, dyrektorem ds. sprzedaży w BMW Bońkowscy.
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Jakie stawiacie sobie Państwo wyzwania w nowym roku?

Nadrzędnym celem jest pokazanie szerszemu gronu klientów korzystnej oferty sprzedaży naszych samochodów zarówno nowych, jak i 2-3
letnich używanych dostępnych z pełną gwarancją. Wiele osób decyduje się obecnie na zakup aut używanych poza autoryzowaną siecią
dealerską , nie mając świadomości, że bardzo często w naszym salonie mogą kupić pojazdy w specjalnej formie finansowania, która w finalnym rozrachunku będzie dużo korzystniejsza niż koszt np. importu
prywatnego. W ubiegłym roku, na rynku, zostało zarejestrowanych ponad milion używanych aut importowanych z Europy zachodniej. Wiele
osób, które mogły by być naszymi potencjalnymi klientami myśli, że
zakup samochodu nowego lub używanego u autoryzowanego dealera
BMW Bońkowscy jest czymś niedostępnym. A to nieprawda. Od paru lat
proponujemy bardzo dobre rozwiązania – mamy nowoczesne formy finansowania zakupu nowych i używanych, samochodów. Każdego dnia
wraz z zespołem profesjonalnych doradców sprzedażowych udowadniamy klientom, że mogą zakupić dynamiczny, bezpieczny, innowacyjny pojazd płacąc za podstawowe modele wybranych pojazdów nie więcej niż 1,3 - 1,5 tysiąca złotych. Czyli mówiąc wprost – stać go na zakup
samochodu w naszym delerstwie. Edukowanie oraz spełniania potrzeb
naszych klientów to jest generalnie jeden z głównych kierunków naszej
działalności.
Od paru lat dostępna jest w polskim ustawodawstwie forma leasingu konsumenckiego. Na czym polega?

Polega to na tym, że osoba, która ma stałe miesięczne dochody
i nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może skorzystać z nowoczesnej formy leasingu. Jeszcze trzy, cztery lata temu było to niemożliwe. Dla klientów indywidualnych mamy więc ofertę auta z niską ratą i wysokim wykupem.
Nie zapominamy też o sektorze biznesowym – przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzisiaj stanowi on około 90 procent
naszych klientów. W skład tego sektora wchodzą także pewne grupy
zawodowe np. lekarze, prawnicy, inżynierowie, marynarze czy nauczyciele akademiccy. Bardzo nam zależy abyśmy mogli ciężko pracującym
każdego dnia przedsiębiorcom zapewnić najwyższy poziom obsługi.
Dostosowujemy się do nich i szukamy najlepszych rozwiązań zarówno
w sferze doboru samego pojazdu, jak i zapewnienia optymalnego miesięcznego kosztu użytkowania pojazdu.
Dzięki temu BMW Bońkowscy jest gotowy zapewnić samochód dla
każdego klienta.

To prawda. BMW oraz marka MINI z roku na rok ma w swoim portfolio
coraz większą ofertę samochodów. Kilkanaście lat temu to było parę
modeli, które generalnie postrzegane były jako niedostępne dla średnio
zarabiającego Polaka. Traktowano je jako dobro luksusowe. Od kilku lat
jednak BMW prowadzi nową strategię zwiększania oferty produkowanych modeli. Dzięki temu możemy je w różny sposób pozycjonować.
Nasze nowe i najbardziej innowacyjne obecnie na rynku BMW serii 3
może śmiało konkurować cenowo z podobnymi wielkościowo pojazdami marek wolumenowych, czyli autami, które są w segmencie średniej
klasy najbardziej popularnej na rynku polskim. Mamy porównywalną
cenę, dajemy dużo lepszą jakość, komfort, większy prestiż. Z drugiej
strony mamy szeroka gamę samochodów luksusowych, których wartość katalogowa jest powyżej 285 tys. Czujemy się bardzo mocni w tym
segmencie.
Naszym mottem jest każdego dnia spełnianie najbardziej wysublimowanych oczekiwań naszych klientów i przez to jesteśmy odbierani jako
najlepszy dealer reprezentujący marki premium w regionie.
Już niedługo BMW Bońkowscy otwierają kolejny salon w województwie lubuskim.

To dla nas bardzo istotny region. Ze względów strategicznych jak
i struktury klientów. Przeprowadziliśmy badania tamtejszego rynku,
jego potencjału, postrzegania naszej marki, zainteresowania naszymi

samochodami. Dzięki temu wiemy, że w bliskiej przyszłości będziemy
nadawać tempo sprzedaży pozostałym uczestnikom segmentu premium. Ten rynek chce, aby zaistniała na nim nasza marka. W porównaniu do sąsiednich regionów działa tam trochę mniej firm, ale mają
za to bardzo unikatowy i innowacyjny charakter. Znalazły one pewne
interesujące nisze, są kooperantami najlepszych przedsiębiorstw, opracowują m.in. rożnego rodzaju podzespoły dla wielu partnerów z Europy
Zachodniej i Skandynawii. I na tym polega wyjątkowość tego regionu,
z naszej perspektywy. Wiemy, że podjęliśmy dobrą decyzję biznesową
wchodząc na ten runek i będziemy mocno na nim działać. W kwietniu
otwieramy nasze przedstawicielstwo w Gorzowie Wielkopolskim. Będzie to salon sprzedaży pojazdów nowych i używanych BMW który
będzie wyposażony w pełnowymiarowy serwis. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Liczymy więc na bardzo dobry
odzew klientów i dobre wyniki sprzedaży.
A czym BMW Bońkowscy chcą zaskoczyć w najbliższym czasie swoich klientów w Szczecinie i regionie?

Na pewno jednym z takich elementów jest elektromobilność. To już jest
popularne hasło, a będzie coraz popularniejsze. Od ponad roku działa
nasza stację ładowania samochodów elektrycznych w jednej z galerii
handlowych w Szczecinie. Ale chcemy już niedługo rozszerzyć dostępność punktów ładowania takich aut na terenie miasta. BMW w ciągu
najbliższych miesięcy zwiększy portfolio samochodów elektrycznych
i samochodów hybrydowych. Pojawią się nowe modele. Jest głośno na
temat zmian legislacyjnych jakie mają dotyczyć samochodów elektrycznych w Polsce, szczególnie chodzi o propozycje wprowadzenia specjalnych dopłat do takich aut. Mają one wynosić 36 tysięcy złotych brutto dla małych firm i 150 tys. złotych dla samorządów terytorialnych.
To będzie znaczne dofinansowanie. Jeżeli zapowiadane dopłaty zostaną
wprowadzone, będą jednymi z najwyższych w Europie. Liczę na to, że
to w znaczący sposób spowoduje wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych i hybrydowych. Drugi element naszej strategii na najbliższe
miesiące, to propagowanie niskiej raty za samochód dla klienta indywidualnego i biznesowego. Czyli jeszcze raz – może mieć swoje wymarzone auto. To trend znany już w Europie Zachodniej – samochód należy
użytkować a nie posiadać. To dla nas bardzo istotne. I w tych kierunkach chcemy podążać.
O tym, że sprzedaż samochodów elektrycznych będzie rosła może
świadczyć chociażby jedna z ubiegłorocznych transakcji BMW Bońkowscy.
Sprzedaliśmy Lasom Państwowym 16 aut elektrycznych BMWi3. Widać
więc wyraźnie w którym kierunku to zmierza. Nowe przepisy spowodują także nałożenie na samorządy obowiązku budowy stacji ładowania
aut elektrycznych. To także zmieni trend na rynku. Myślę, że potencjalni nabywcy takich samochodów na razie czekają na zmianę przepisów
i wejście dopłat. To taki kolejny okres wyczekiwania. Znamy już takie
zjawiska w branży motoryzacyjnej. Podobnie było np. przy homologacjach na samochody ciężarowe. czy też przy zmianie przepisów leasingowych. Myślę jednak, że ten rok zakończy się wzrostami sprzedaży aut
elektrycznych i hybrydowych. Ale nie zapominamy także o klientach,
którzy nadal preferują tradycyjne rozwiązania. Jesteśmy świeżo po premierze nowego modelu serii 3. Limuzyna siódmej generacji serii BMW,
samochód z segmentu aut dostępnych dla szerokiego grona nabywców.
To najpopularniejsza limuzyna biznesowa w Europie Zachodniej. W Polsce jeszcze nie. Ale liczymy na to, że przełom nastąpi w najbliższych
miesiącach. Jesteśmy przekonani, że polscy klienci coraz chętniej będą
zamieniać samochody klas popularnych na BMW i Mini. To jest nasz cel.
Chcemy realizując nasze strategie, nadawać tempo w sprzedaży pojazdów i usług serwisowych wśród autoryzowanych delerów samochodowych w regionie zachodniopomorskim i lubuskim.

rozmawiał Dariusz Staniewski / foto Jarosław Gaszyński

Ustowo 55, 70-001 Szczecin

www.bmw-bonkowscy.pl
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Pamiętajcie o

ogrodach
Wiosna to doskonały moment na spacer, relaks lub piknik w pięknym ogrodzie. Przyroda budzi się wtedy do życia i pokazuje nam w pełnej krasie.
Ta pora roku jest jak spektakl – pełen barw, zapachów oraz subtelnej gry fauny z florą. Dlatego też, wiosną warto odwiedzić lokalne zielone zakątki.
W tym okresie szczególnie ciekawie prezentują się m.in. pobliskie ogrody dendrologiczne, botaniczne i parki krajobrazowe. Co więcej, w najbliższej
okolicy Szczecina jest ich całkiem sporo!
Cisza, piękne widoki, ucieczka od zgiełku miasta… Czy właśnie
o tym myślicie coraz częściej? Jeśli nie możecie sobie w najbliższym czasie pozwolić na urlop, to mamy dla Was ciekawą propozycję na weekend poza domem – turystyka ogrodowa. Ten
rodzaj podróżowania jest nie tylko doskonałym sposobem na
spędzenie wolnego czasu, ale pozwala też delektować się pięk-
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ną zielenią i podpatrzyć ciekawe pomysły lub rozwiązania architektoniczne, które później można wykorzystać we własnym
zakresie. Jeśli szukacie ciekawych miejsc na krótki wypad poza
miasto – oto kilka przykładów, które pomogli nam wybrać lokalni miłośnicy zieleni.

Ogród Dendrologiczny w Glinnej

Arboretum w Glinnej to mały, kameralny ogród, który prezentuje ciekawą kolekcję ponad 800 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, w tym
rzadkich, egzotycznych roślin. Historia miejsca sięga 1823 roku. Ogród
jest nasłoneczniony, dzięki czemu można w nim uprawiać zieleń wrażliwą na mróz. Znajduje się w tzw. Słonecznej Kotlinie, ciepłej i osłoniętej
od wiatru. Na miejscu występuje korzystny mikroklimat. W Polsce arboretum znane jest z rosnących w nim największych w naszym kraju
drzew obcego pochodzenia. – Rarytasy to Jodła olbrzymia, Orzesznik
pięciolistny, Metasekwoja chińska czy Mamutowiec olbrzymi (symbol
arboretum – przyp. red.). Ten ostatni nie wytrzymał jednej z mroźnych
zim, ale jego pień można podziwiać przy wejściu do ogrodu – podkreśla
dendrolog i przyrodnik Krzysztof Jankowski z Pracowni Przyrodniczej
„Sosenka”. W ogrodzie kwitną też magnolie, uznawane za najpiękniejszą ozdobę wiosenną arboretum, a prócz tego można w nim znaleźć ciekawą zieleń egzotyczną, np. Dawidię chińską oraz Palecznika chińskiego. – Z oryginalnych roślin, w Glinnej mają też kolekcję ostrokrzewów
i stewarcje, najładniejsza z nich jest Stewarcja kameliowata – dodaje
biotechnolog Daria Wadas-Modrzejewska, właścicielka firmy Mossa
Terra.
Co jeszcze można zaliczyć do walorów miejsca? – Znajduje się w bliskim
sąsiedztwie Puszczy Bukowej, około 40 minut jazdy samochodem ze
Szczecina. Przy obiekcie jest bezpłatny parking, a do tego są wiaty, miejsce na piknik lub grilla. Co prawda, poza ogrodem, ale w jego pobliżu. Blisko są inne ciekawe, warte zwiedzenia miejsca, np. cmentarz żołnierzy
niemieckich, rezerwat przyrody oraz ścieżka edukacyjna. To wyjazd na
cały dzień. Ogród i pobliski las skrywają wiele atrakcji – mówi Krzysztof
Jankowski. Daria Wadas-Modrzejewska zwraca uwagę na bliskość wody.

– W szczególnie ciepłe dni, warto przejść się brzegiem pobliskiego jeziora. Można odpocząć na ławeczkach, zorganizować piknik. Dodatkowo,
ścieżki są przystosowane dla niepełnosprawnych – wymienia.
Wstęp bezpłatny. Ogród udostępniany jest zwiedzającym od 15 marca.
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

Zielony zakątek w Przelewicach to jedna z perełek naszego województwa. Ogród jest nie tylko piękny i pełen atrakcji, ale ma też ciekawą
historię. Początki miejsca sięgają XIX wieku. Wtedy właścicielem miejscowości był August Heinrich von Borgstede i to właśnie on zlecił wybudowanie pałacu oraz parku. Później majątek dostał się w ręce księcia
Augusta Pruskiego. – Przelewice kupił jako posag, zabezpieczenie przyszłości dzieci zrodzonych z nieformalnego związku z Augustą Arend
– wspomina Krzysztof Jankowski. Wtedy też zmienił się wygląd zielonych terenów, a po śmierci ukochanej księcia wybudowano mauzoleum,
którego ruiny przetrwały do dziś. – Miejsce, w którym pochowana jest
żona jednego z właścicieli majątku, ma bajronowski, romantyczny klimat. Warto je odwiedzić – mówi Daria Wadas-Modrzejewska.
Co wyróżnia ogród? – Dobry dojazd ze Szczecina, około godziny
i 15 minut, bezpłatny parking, miejsca na ognisko lub grilla oraz oczywiście spora kolekcja roślin, egzotycznych kwiatów.
Przy pałacu jest część hotelowa, mała gastronomia, kawiarnia, a w pobliżu budynku swobodnie chodzą pawie. Na miejscu odbywają się też
ciekawe koncerty – wylicza Krzysztof Jankowski. – Ogród nie jest monotonny, dzięki podzieleniu go na sekcje tematyczne. Możemy zwiedzić
jego teren kilkoma różnymi ścieżkami – dodaje właścicielka firmy Mossa
Terra. Faktycznie, miejsce podzielone jest na kilka atrakcyjnych części.
W zielonym zakątku można znaleźć m.in.: ogród japoński, wrzosowisko,
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aleję róż, kolekcję oczarów, wąwóz drzew iglastych, ścieżkę różaneczników, stawy, źródlisko, wielką łąkę i ogród skalny. – Warto przejść się
ścieżką „motylich drzew” i odwiedzić Oranżerię. Znajdziemy tam rośliny ciepłolubne, typowe dla klimatu śródziemnomorskiego – podpowiada Daria Wadas-Modrzejewska.

nym – przypomina Krzysztof Jankowski. Kobieta założyła park pod nieobecność męża, aby uczynić mu niespodziankę i podarować prezent od
kochającej żony. Przy wjeździe do parku poleciła zawiesić transparent
„Witamy w dolinie, którą miłość stworzyła”, stąd wzięła się nazwa,
choć Anna nazywała miejsce „Zatońskimi Wzgórzami”.

Wycieczka do ogrodu w Przelewicach to atrakcyjny sposób na spędzanie czasu dla całej rodziny. Dzieci znajdą tam wiele miejsc do zabawy,
a dorośli będą mogli odetchnąć od trudów dnia codziennego.

Co czyni park wyjątkowym? – Dolina Miłości to kilka dolin i wzgórz, głazy z sentencjami postaci poezji oraz polityki niemieckiej, piękny widok
na Dolinę Odry, ścieżki, miejsca medytacji oraz łąka widokowa. Na ternie parku są też wiaty oraz tablice edukacyjne – wymienia pan Krzysztof, po czym dodaje: – Warto jednak pamiętać, że spacer po Dolinie
to aktywny wypoczynek, dlatego ten zakątek jest niekiedy nazywany
„zatońskimi Bieszczadami”. Miejsce z pewnością spodoba się osobom,
które lubią biegać lub uprawiają nordic walking, a także miłośnikom regionu i jego bujnej historii. Dolina Miłości to aż 10 km ścieżek, łączących
założenia parkowe z dzikością natury.

– W Przelewicach można odpocząć od zgiełku miasta, a w majówkę organizowane są tam różne atrakcje. Ogród może być też inspiracją dla
innych, jak zagospodarować własny teren. Na miejscu prowadzona jest
również sprzedaż sadzonek. To, co wypatrzymy w ogrodzie, możemy
później kupić – podpowiada z uśmiechem właścicielka firmy Mossa Terra. Co więcej, odwiedzając miejsce wiosną, koniecznie warto przyjrzeć
się symbolowi ogrodu, czyli Dawidii chińskiej. Nazywana jest potocznie
„drzewem chusteczkowym”, ze względu na to, że w okresie kwitnienia
wygląda jak roślina obwieszona białymi chusteczkami.
Wstęp: bilet normalny, 12 zł/ bilet ulgowy, 8 zł. Ogród udostępniany jest
od 15 kwietnia.
Ogrody Hortulus w Dobrzycy

Kompleks ogrodów pokazowych w Dobrzycy to ciekawe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji przyrodniczej. Teren położony jest
w wyjątkowej strefie klimatycznej i oddalony zaledwie 8 km w linii prostej od brzegu Morza Bałtyckiego. Dzięki temu można w nim podziwiać
rośliny egzotyczne oraz rzadkie, np. sekwoje i araukarie. Kompleks składa się dwóch części: Ogrodów Tematycznych i Ogrodów Spectabilis.
– Hortulus to niezwykła wędrówka po różnorakich stylach. Nasze ogrody inspirowane są kulturami różnych narodów, naturalnym krajobrazem czy stylem życia. W Ogrodach Tematycznych goście zobaczą m.in.:
zakątek japoński, francuski, leśny, skalny czy wodny. Ciekawą grupą są
ogrody zmysłów. Tutaj kluczową rolę odgrywają dźwięk, zapach czy kolory – podkreśla Anna Trątnowiecka, marketing manager w Hortulusie.
Spacer po ogrodach urozmaicają gry, zabawy i tablice edukacyjne. Charakter rozrywkowy mają szczególnie tereny Spectabilis. Jedną z popularnych atrakcji miejsca jest największy na świecie labirynt grabowy
o powierzchni 1 ha. – W jego wnętrzu ukryliśmy 10 kasowników: elementów zabawy „Labirynt Mocy”. Do gry potrzebne są również komplet
10 kart oraz mapa labiryntu. Celem graczy jest odnalezienie ukrytych
w labiryncie kasowników, skasowanie odpowiednich kart i jak najszybsze wydostanie się z jego wnętrza. Łączna długość wszystkich ścieżek
to 3218 m. W sercu labiryntu znajduje się blisko 20 metrowa wieża
widokowa, z której można podziwiać zmagania śmiałków błądzących
po jego wnętrzu – mówi pani Anna. Inne zabawy proponowane przez
twórców ogrodu to m.in. poszukiwanie kwiatu paproci czy kalendarz
celtycki, dzięki któremu osoby zwiedzające mogą poznać swoich roślinnych patronów. A na co warto zwrócić uwagę w Hortulusie w kwietniu i
maju? – Maj to przede wszystkim festiwal tulipanów. Co roku wysadzamy ponad 80 tysięcy kwiatów, tworzących niesamowity spektakl barw.
W naszej kolekcji znajdują się odmiany darwina, strzępiaste, papuzie
czy frezowane – Anna Trątnowiecka.
Ogród jest nieco bardziej oddalony od Szczecina. Podróż samochodem
zajmuje około 2 godzin i 15-30 minut. Najdogodniejszy dojazd do Hortulusa prowadzi z drogi krajowej nr 11 lub 6, a z Koszalina oraz Kołobrzegu
podróż samochodem zajmuje tylko 20-30 minut. Na miejscu znajdują się
bezpłatne parkingi, mała gastronomia i sklepik z pamiątkami. Ogrody
Spectabilis przystosowane są do poruszania się wózkiem inwalidzkim
oraz dziecięcym.
Wstęp: bilet do dwóch ogrodów – normalny 34 zł, ulgowy 26 zł.
Godziny i daty otwarcia ogrodów najlepiej sprawdzić na stronie
www: hortulus.com.pl.
Dolina Miłości w Zatoni Dolnej

Urzekający zakątek znajduje się pomiędzy Cedynią a Szczecinem,
w gminie Chojna. Miejsce to nie ogród, ale bardzo ciekawy park krajobrazowo-naturalistyczny. Położony jest na wzgórzach, dawniej nazywanych Wzgórzami Zatońskimi. Początki kreatywnie wykorzystanego
terenu sięgają 1850 roku. – To dawny park o architekturze leśnej, ma
bogatą historię romantyczną i polityczną. Jego inicjatorką była Anna
von Humbert, żona właściciela majątku ziemskiego w Krajniku Gór-
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Wybierając się do parku należy pamiętać o wygodnych butach i środku
przeciw komarom. W Cafe Kocur w Zatoni Dolnej turyści znajdą informacje o miejscu i mapki przydatne do zwiedzania. Dojazd samochodem
ze Szczecina zajmuje około 1 godziny i 15 minut.
Inne zielone cuda

Nasza okolica obfituje w ciekawe zielone tereny, oryginalne rośliny
i pomniki przyrody. Daria Wadas-Modrzejewska widzi źródło tego faktu
w tym, że Szczecin był w czasach przedwojennych miastem silnie związanym z morzem. – W porcie istniała lista sprowadzonych, rzadkich roślin. Każda załoga wypływając w dalszy rejs, za punkt honoru obierała
sobie uzupełnić tę kolekcję o coś ciekawego. Stąd tyle nietypowych roślin w naszym mieście – podkreśla.
Co ciekawego eksperci polecają jeszcze zobaczyć w Szczecinie i najbliższej okolicy? – Cmentarz Centralny ze ścieżką botaniczną i park, znajdujący się koło ZUT-u, przy ulicy Słowackiego (Ogród Dendrologiczny im.
Stefana Kownasa – przyp. red.), a nieco dalej Krzywy Las – wymienia
Daria Wadas-Modrzejewska. Krzysztof Jankowski przywołuje z pamięci
kilka ciekawych okazów drzew. – Lipa św. Ottona w szczecińskiej dzielnicy Płonia to jedno z największych, najstarszych drzew tego gatunku
w Polsce. Platan olbrzym w Chojnie to najgrubsze drzewo w kraju.
Wspomina także Krzywy Las i szczeciński cmentarz, ale wymienia również Górkę Miłości w Gryfinie, z którą związanych jest kilka lokalnych
legend.
A co warto zobaczyć u naszych najbliższych sąsiadów? Wielu miłośników zieleni często wymienia Ogród Botaniczny w Christiansbergu,
koło Lucków. W całym powiecie Greifswald – Vorpommern to jedno
z ulubionych miejsc wypadów za miasto. Ze Szczecina można do niego
dojechać samochodem w niecałą godzinę. Zakątek podzielony jest na
kilka części. Można w nim podziwiać m.in. ogród cienisty, piwoniowy,
wrzosowy i magnoliowy. Daria Wadas-Modrzejewska poleca dwa miejsca w stolicy Niemiec. – w Berlinie, w Gärten der Welt (Ogrody świata
w Parku Wypoczynkowym – przyp. red.) jest świetny kompleks ogrodów tematycznych z różnych stron świata, prócz odpowiednich dla
danego regionu gatunków, mamy tam również odtworzoną infrastrukturę, np. japoński ogród zen czy marokańskie patio. Piękny jest również ogród Bali z kolekcją storczyków i kompleks w ogrodzie chińskim.
Na miejscu są bawialnie dla dzieci oraz dobry dostęp dla osób na wózkach. Oczywiście też Berliński Ogród Botaniczny (Botanischer Garten
Berlin – przyp. red.)! Mają tam baobaby, kolekcje kaktusów i sukulentów, a także ciekawą sekcję roślin mięsożernych. Na przełomie kwietnia i maja pięknie kwitnie tam wisteria – podkreśla właścicielka firmy
Mossa Terra. Jak widać, zielony raj jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy
tylko wiedzieć, gdzie szukać. Piosenkarz i poeta Janusz Kofta napisał
kiedyś: „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście”. Warto
mieć jego słowa na uwadze, bo to właśnie kwitnące, pachnące, szumiące, zielone parki oraz ogrody dają nam ukojnie od szarej, często trudnej
rzeczywistości.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Ogród Dendrologiczny w Przelewicach,
Małgorzata Matecka (Dolina Miłości), pixabay Ogrody Hortulus,
archiwum Nadleśnictwa Gryfino

Ogród Dendrologiczny w Glinnej

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

Dolina Miłości w Zatoni Dolnej / foto: Małgorzata Matecka

Ogrody Hortulus w Dobrzycy

Ogrody Hortulus w Dobrzycy (Spectabilis)

Gärten der Welt w Berlinie, foto: pixabay
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ARANŻACJE
I ARCHITEKTURA
WNĘTRZ

NOWOCZEŚNIE
I ORYGINALNIE

S-line studio to nowoczesny salon kuchni i aranżacji wnętrz, w którym ekspozycje wprowadzają
w nowoczesny wymiar designu i architektury. Stworzyliśmy go dla ludzi wymagających i ceniących
sobie profesjonalizm.
Zawsze podchodzimy do klienta bardzo indywidualnie. Chcemy, aby mógł poczuć się wyjątkowo oglądając efekt naszej współpracy w swoim wnętrzu. W projektach dbamy o najmniejszy detal, by całość była
spójna i odpowiadająca oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego konsumenta. Oferujemy autorskie projekty i nowatorskie rozwiązania najwyższej jakości poparte wieloletnim doświadczeniem. Poprzez
szkolenia pragniemy poszerzać swoją wiedzę i praktykę w zakresie architektury wnętrz, dzięki czemu aranżacje nawet pozornie skomplikowanych wnętrz nie stanowią dla nas wyzwania.
Działamy bez przypadkowości, z dbałością o detal, kreatywnie, by tworzyć wnętrze mieszczące się w kanonach nowoczesnego wzornictwa lub by świadomie powrócić do klasyki. Bo wykonywany zawód nie jest tylko
pracą, jest pasją, a stworzenie przestrzeni, w której jej właściciele przebywają z prawdziwą przyjemnością, jest
najwspanialszym wynagrodzeniem.

Zapraszamy do naszego studia
w Gorzowie Wielkopolskim przy
ul. Walczaka 12. Współpracujemy z liderami produkującymi
osprzęt kuchenny oraz posiadamy w ofercie sprzęty AGD uznanych światowych marek.

S-LINE STUDIO
Marta Sobieszek 606 806 160
Grzegorz Kumiszcza 663 888 082
ul. Walczaka 12/1-2
66-400 Gorzów Wlkp.
www.s-linestudio.pl

foto: materiały prasowe

MIESZKANIE TUŻ PRZY
PIĘKNYM PARKU

Dobiega końca budowa osiedla Apartamenty Warszewo. Powstaje już ostatni z budynków, o numerze 101. Najmniejsze w nim mieszkanie ma 78 metrów kwadratowych. – W najwyższym punkcie ma 3,5 metra wysokości. Plusem apartamentów przy ulicy Kalinowej
jest sąsiedztwo Parku Warszewo-Podbórz. To największa atrakcja tej części miasta – mówi Krystian Surmacz z firmy Marina Developer.
W budynku 101 Apartamentów Warszewo przy ulicy Kalinowej znajdziemy 21 mieszkań. Przyjrzyjmy się najmniejszemu z nich, o powierzchni
78 metrów kwadratowych. Największe mają aż 115 metrów kwadratowych.
– W mieszkaniu mamy pokój dzienny o powierzchni 27 metrów kwadratowych, który połączony jest z 11-metrowym aneksem kuchennym
– opowiada Krystian Surmacz z firmy Marina Developer. – Sypialnia ma
blisko 14 metrów, połączona jest z ponad pięciometrową garderobą.
Kolejny, trzeci już pokój, ma metrów 13. Do każdego z pomieszczeń wejdziemy z 7,5-metrowego korytarza, również do toalety oraz osobnego
WC.
Sam budynek ma bardzo wysoki standard wykończenia. Znalazły się
w nim wysokoizolacyjne drzwi oraz okna renomowanego producenta. Do wykończenia użyto naturalnych materiałów. Nie szczędzono
na drewnie, stali nierdzewnej, czy płytkach klinkierowych.
– Podobnie mieszkanie, niczego nie można mu zarzucić. Ogromną
zaletą jego jest fakt, że ma 3,5 metra wysokości w najwyższym punkcie.
Zamontowane w nim będą nowoczesne rozwiązania centralnego ogrzewania obejmujące m.in. energooszczędne ogrzewanie podłogowe.
Znajdzie się w salonie, w korytarzu, w aneksie kuchennym czy w łazience. Mieszkanie wyposażone będzie w system inteligentnego zarządzania renomowanej firmy Fibaro. Obsłużymy go za pomocą specjalnej
aplikacji.
Rzeczywiście, za pomocą aplikacji z każdego miejsca będziemy mogli
sterować roletami, ogrzewaniem, czy uruchomimy alarm. Możliwości
tego systemu są naprawdę ogromne. Rozbudowa ograniczona jest wyłącznie wyobraźnią każdego użytkownika.
Przenieśmy się teraz do hali garażowej, gdzie właściciel każdego
z mieszkań znajdzie aż dwa miejsca postojowe do własnej dyspozycji.
W momencie, gdy i to będzie za mało, będzie mógł pozyskać zamykany garaż. Dodatkowo znajdzie się tam miejsce, które zachwyci każdego
majsterkowicza.
– Do dyspozycji mieszkańców budynku 101 oddamy warsztat, w któ-
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rym w spokoju będą mogli oddać się majsterkowaniu. Każdy właściciel
mieszkania będzie miał możliwość ładowania pojazdów elektrycznych.
W hali garażowej znajdzie się podgrzewany podjazd, który zapobiegnie
zimą oblodzeniu. Bezpieczeństwa samochodów strzegł będzie monitoring. W cenie mieszkania znajdą się także komórki lokatorskie z podwójnymi drzwiami.
Niezwykle ważne jest najbliższe otoczenie naszego mieszkania.
Za oknami Apartamentów Warszewo znajduje się przepiękny Park Warszewo-Podbórz. Ukończony został pod koniec 2018 roku.
– To jest pierwsza wiosna tego miejsca. Dopiero teraz będzie można zobaczyć go w pełnej okazałości. Znajduje się w nim staw z kaczkami. Są
place zabaw, siłownia pod chmurką. Jest mnóstwo atrakcji nie tylko dla
dzieci, ale również dla osób starszych. To prawdziwa ozdoba okolicy –
podsumowuje Krystian Surmacz.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Nowoczesna armatura i design
Zainspirujemy, przedstawimy nowe trendy.

Salon Łazienek BOKARO SZCZECIN
bulwar Gdański 11 | 70-601 Szczecin | godziny otwarcia: pn-pt: 8-18, sb: 9-14, nd nieczynne
tel: (91) 4 624 002 | kom: 607 111 558 | e-mail: szczecin@bokaro.pl | www.bokaro.pl

Prezentacja

Wszędzie dobrze, ale

w domu najlepiej

Popularność kredytów hipotecznych rośnie i osiągnęła od lat nienotowany poziom. Liderem na rynku pozostaje PKO Bank Polski. Do rozmowy
na temat kredytów hipotecznych zaprosiliśmy jego przedstawicielkę Agnieszkę Kaczyńską, starszego specjalistę w obszarze bankowości hipotecznej z Regionalnego Oddziału Detalicznego w Szczecinie.
Dlaczego mamy taki boom kredytów hipotecznych?

Na ogromne zainteresowanie kredytami hipotecznymi złożyło się na
kilka czynników. Po pierwsze – rosnące wynagrodzenia i poprawiająca
się sytuacja finansowa gospodarstw domowych. To zachęca do inwestycji mieszkaniowych. Po drugie – rekordowo niskie stopy procentowe sprawiają, że kredyt hipoteczny jest obecnie najtańszy w historii.
Po trzecie – część oszczędzających zniechęconych niskimi stawkami
oprocentowania depozytów decyduje się na inwestowanie w mieszkania na wynajem. Oni także wspierają się kredytem hipotecznym.
Czy mamy duży wybór na rynku?

Liczba banków udzielających kredytu hipotecznego zmniejsza się. Odpowiada za to przede wszystkim proces konsolidacji w sektorze – łączenia się różnych instytucji. Jednocześnie jednak pojawiają się banki
hipoteczne, wyspecjalizowane instytucje zajmujące się finansowaniem
nieruchomości. Kredytobiorcy mają zatem z czego wybierać, chociaż
lista kredytodawców nie jest tak długa jak podczas boomu w latach
2006-2008. Niekwestionowanym liderem rynku kredytów hipotecznych
pozostaje od lat Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę biorąc kredyt?

Warto zwrócić uwagę na parametry cenowe, a przede wszystkim wysokość marży. Nie zmienia się ona podczas trwania umowy i jest głównym
czynnikiem wpływającym na oprocentowanie. Istotne są także warunki
tzw. cross sellingu. Banki proponują niższą marżę w zamian za skorzystanie z dodatkowych produktów (np. ROR, karta kredytowa). Zwróćmy
uwagę na to, czy będziemy w stanie spełnić wymagania, jak długo one
obowiązują i jakie są skutki rezygnacji z dodatkowych usług (np. wzrost
marży bez możliwości powrotu do obniżonej stawki).
Dlaczego szczególnie polecają Państwo kredyt „Własny Kąt”?

Kredyt „Własny Kąt hipoteczny” – flagowy produkt oferowany za-
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równo przez PKO Bank Polski, jak i PKO Bank Hipoteczny – od lat jest
doceniany przez klientów i ekspertów. Świadczą o tym czołowe miejsca, które produkt niezmiennie zajmuje w comiesięcznych rankingach
kredytów hipotecznych przygotowanych przez branżowe portale oraz
porównywarki finansowe. Ponadto Kredyt „Własny Kąt” hipoteczny
jest rekordzistą rankingu Złoty Bankier, w którym w dotychczasowych
dziewięciu edycjach aż siedmiokrotnie tryumfował w kategorii kredyt
hipoteczny.
Kredyt Własny Kąt – w skrócie:

•

Okres kredytowania do 35 lat

•

Wakacje kredytowe – możliwość wnioskowania o zawieszenie spłaty jednej raty w roku

•

Finansowanie do 90 proc. wartości nieruchomości

•

Możliwość karencji, czyli zawieszenia spłaty kapitału nawet do 36 miesięcy (jednorazowo w okresie kredytowania)

•

Brak wymogu przedstawienia odpisu z księgi wieczystej
dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Danych
Ksiąg Wieczystych

•

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

•

Spłata w ratach równych lub malejących, z możliwością
zmiany formuły

•

Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy

rozmawiała: Izabela Marecka / foto: materiały prasowe

restauracja

www.karkut.szczecin.pl

Zapraszamy do kulinarnej podróży w Restauracji Karkut!

/ KarkutRestauracja

/ karkut_restauracja

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

www.kwiaciarnieprowansja.pl

WIOSNA

fb/kwiaciarnieprowansja

&

ACH TO TY

Wiosna w tym roku każe na siebie długo czekać. Zaznaczyła
obecność datą w kalendarzu, krótkimi przebłyskami
słońca, nieśmiałymi główkami krokusów. W Prowansji
rozgościła się na dobre. Jeśli jesteście spragnieni
wiosennych akcentów, znajdziecie je właśnie tutaj.
Bukiety w radosnych kolorach, kwiaty w doniczkach,
elementy dekoracyjne, dzięki którym Wasz
dom nabierze świątecznego klimatu.

Warszewo I Pasaż Duński | ul. Szwedzka 28 | tel.: 572 702 761
Warszewo II Hipermarket Leclerc | ul. Rostocka 15 | tel.: 797 600 008
Mierzyn Pasaż Bukova Park | ul.Łukasińskiego | tel.: 572 702 760
Śródmieście ul.Sławomira 21a (wejście od Dubois) | tel.: 794 055 955

#HRSzczecin 2019, czyli
na styku biznesu z HR-em
Konferencja #HRSzczecin 2019 to unikatowe wydarzenie na mapie naszego miasta. Dwie poprzednie edycje z dynamicznym impetem wkroczyły
na ogólnopolski rynek, kreując największą na Pomorzu Zachodnim konferencję dotyczącą kapitału ludzkiego. Tegoroczna, trzecia już odsłona
odbędzie się 21 maja w Hotelu Radisson Blu.
– Do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem każdorazowo zapraszamy fantastycznych ekspertów, którzy działają na styku biznesu
z HR-em. Stawiamy na osoby, które łączą kompleksowość wiedzy wraz
z umiejętnościami erudycyjnymi i dużą energią, aby treści były przekazywane w najlepszy możliwy dla odbiorców sposób. Wydarzenie po raz
trzeci poprowadzi nieoceniona Beata Tadla, która jest nie tylko wielką
profesjonalistką, ale także ciepłą i mądrą osobą – opowiada Katarzyna
Opiekulska, Dyrektor Generalny LSJ HR Group, po czym dodaje: – Serdecznie zapraszam wszystkich, którym zależy na budowaniu zaangażowanych i zmotywowanych zespołów. Obiecuję państwu merytorykę na
najwyższym możliwym poziomie.
Poruszane zagadnienia koncentrować się będą wokół aktualnej sytuacji
na rynku pracy – zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracobiorcy. Zaproszeni liderzy opinii, analitycznie odpowiedzą na pytanie, dlaczego
rzetelny oraz solidny pracodawca to najlepszy benefit, dzięki któremu
możliwy jest rozwój organizacji i jej pracowników. – Zaprosiliśmy wspaniałych ekspertów z różnych dziedzin – podkreśla Aleksandra Kowalczykowska, PR&Marketing Manager LSJ HRGroup i wymienia: – Profesor
Jerzy Bralczyk wskaże, jak mówić o wartościach. Anna Macnar (CEO
w HRM Institute) udowodni, że bez mocnej marki pracodawcy i strategii
employer brandingu, trudno prowadzić konkurencyjny biznes. Natalia
Suska (CEO of NEUROHM) zaprezentuje innowacyjne metody neuromarketingowe, wspierające działania wewnątrz organizacji. Dominika
Komorowska (autorka Akademii Lidera) podpowie, jak radzić sobie
z różnicami międzypokoleniowymi. Na scenie pojawią się także Krzysztof Hillar (trener komunikacji w biznesie), Monika Siedlicka (Dyrektor
Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Sodexo Benefits&Rewards
Services Polska Sp. z o.o.), Marzena Budziszewska (HR Manager CEE
in De Lage Landen Leasing Polska SA.), czy też Maciej Noga (założyciel
portalu Pracuj.pl). I nie jest to pełna lista zaproszonych gości!

Grono prelegentów tworzą cenieni profesjonaliści. Wszechstronność
ich wiedzy, wieloletnie doświadczenia, sposób przekazywania informacji i doskonałe umiejętności współpracy gwarantują zachowanie najwyższych standardów konferencyjnych w Polsce.
Dla kogo jest to wydarzenie? #HRSzczecin dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy odważnie stawiają na rozwój swoich firm, osobom
zainteresowanym dynamizacją sieci networkingowej, właścicielom dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, działom HR, doradcom personalnym, HR-owcom nastawionym na działanie, szkoleniowcom, a także
wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć więcej.
Można zatem śmiało powiedzieć, że 21 maja Szczecin ponownie stanie
się HR-ową stolicą Polski. Wszystkich gotowych na merytoryczną eksplozję wiedzy, zapraszamy do zakupy biletu na hrszczecin.pl.
termin: 21 maja 2019

miejsce: Hotel Radisson Blu
bilety: hrszczecin.pl

cena: 349 zł
(w cenie – przerwa kawowa, lunch, materiały konferencyjne)

LSJ HR Group
ul. Celna 1,
70-644 Szczecin

www.hrszczecin.pl

e-mail: konferencja@lsj.pl

Wiosna
w garderobie

Czym się różni piękny model od ulubionego? Marka Gerry Weber odpowiada na to
pytanie w stylowy sposób. Jej ubrania dla
kobiet to elegancka i ekskluzywna odzież
na każdą okazję. Na codzień Gerry Weber
proponuje wysokogatunkowe, kolorowe bluzki i wygodne modele z dzianiny.
Do tego uniwersalne jeansy i sportowe
sneakersy. Na wieczór sukienki i spódnice ze zwiewnych materiałów, w cielistych odcieniach. Przebojem tej kolekcji
są spodnie „marlenki”, które optycznie
wydłużają nogi. W wersji biznesowej najważniejszy jest niezastąpiony żakiet, we
wszelkich wariacjach. W tych projektach
czuć wiosnę.

Przyszłość
w modzie

„Future is now”, czyli przyszłość
zaczyna się teraz. To hasło
przewodnie nowej kolekcji Roy
Robson. Wiosna i lato w jej wykonaniu to miejska swoboda.
Formalny wygląd ubrań ożywiają
rozwiązania techniczne z odzieży sportowej i roboczej. W tym
sezonie modna jest wielowarstwowość, wszelkie wariacje na
temat wzorów, obszyć i materiałów, wśród których mamy jeans,
nylon, a nawet gumę. To odważna i pełna optymizmu kolekcja.
Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.

al. Wyzwolenia 1, Szczecin

www.modaclub.szczecin.pl

JUŻ W SALONACH

I

LEN

W TYM SEZONIE
KRÓLUJE LEN

Galeria Kaskada | al. Niepodległości 36 | Szczecin

LNIANE TKANINY SĄ PONADCZASOWE,
DOSKONALE SPRAWDZAJĄ SIĘ PODCZAS
UPALNYCH DNI. NALEŻĄ DO NIEZWYKLE
WYTRZYMAŁYCH I ODPORNYCH
NA ŚCIERANIE, A DO TEGO SĄ
EKOLOGICZNE.

Galeria Kaskada | al. Niepodległości 36 | Szczecin

Surowy, dziki,
najlepszy
Tatar jest w naszej kuchni królem przystawek pomimo, że nie ma polskiego
pochodzenia. Tatarskiego również, chociaż ponoć to oni byli prekursorami,
w tej części świata, surowego mięsa, a dokładnie... koniny. Pierwsze wzmianki
o takim sposobie podawania mięsa pojawiają się we Francji w latach 20. Była
to siekana surowa polędwica z sosem tatarskim. W naszej kuchni klasyczny tatar to mięso wołowe i żółtko, oczywiście surowe. Nazwa "tatar" jednak odnosi się także do innych mięs, chodzi tu o sposób, w jaki serwowane jest mięso.
Mamy dla was kolejną wariację na ten temat. Dziką, oryginalną i pyszną.

Tatar z sarny z małosolnymi (kiszonymi) szparagami i rzodkiewką
Kiszonki

Składniki:

- sól

- pęczek rzodkiewki

- woda

- pęczek szparagów

- koperek

Przygotowanie:

• Rzodkiewkę i zielone szparagi myjemy i oczyszczamy.
• Warzywa wkładamy do oddzielnych słoików.
• Następnie wkładamy po pół pęczka koperku.
• Ciepłą i przegotowaną wodę mieszamy z solą w proporcji 1 łyżka soli na 1 litr wody.
• Roztworem zalewamy warzywa w słoikach i delikatnie zakręcamy.
• Kiszonki będą gotowe po około minimum 3 dniach.
Tatar

Składniki:

- 10 ml oliwy z oliwek

- 100 g polędwiczki z sarny

- 2 kapary owoce

- 10 ml sosu chili

- sól, pieprz

Przygotowanie:

• Mięso drobno siekamy, przyprawiamy solą, pieprzem, sosem chili i oliwą i mieszamy.
• Wkładamy do lodówki na minimum pół godziny.
• Tatar układamy na talerzu i dekorujemy cienkimi plastrami ukiszonej rzodkiewki i kawałkiem szparaga oraz przekrojonym wzdłuż kaparem.

Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler
(Smakowity Blog Kulinarny)
Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl
www.facebook.com/studiokulinarnebataty

Kulinaria
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#porady dietetyka

Czy chleb jest fit?
FAKTY I MITY O MIEJSCU PIECZYWA W DIECIE ODCHUDZAJĄCEJ

Dostępność oraz ogromny wybór pieczywa sprawiają, że jego popularność nie maleje – i całkiem słusznie, ponieważ chleb od wieków uznawany
był za istotną część jadłospisu człowieka. Czy jednak powinno się spożywać pieczywo w trakcie diety odchudzającej? Jeżeli tak, to jakie wybierać,
by niosło najwięcej korzyści dla całego organizmu?
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Czy powinniśmy unikać spożywania pieczywa w trakcie diety odchudzającej?

mi, które mają korzystny wpływ na organizm, np. ziarna słonecznika to
źródło przeciwutleniaczy – mają ich cztery razy więcej niż jagody czy
orzechy, z kolei dodatek siemienia lnianego na dłużej pozwoli zachować uczucie sytości. Dodatkowo istotny jest fakt, czy chleb powstał
na bazie drożdży czy zakwasu. W składzie tych na zakwasie znajdują
się dobroczynne bakterie kwasu mlekowego o właściwościach probiotycznych i antyoksydacyjnych, co dodatkowo wspomaga trawienie (np.
chleb gospodarski lub jakubowy). Pieczywo drożdżowe powinny wybierać zaś osoby o wrażliwszym żołądku.

Jakie zatem zalety ma włączenie do diety pieczywa?

A co z zamiennikami pieczywa? Mamy dostępne różnego rodzaju
np. pieczywo chrupkie.

Sposobów na odchudzanie jest mnóstwo. Jednym z nich jest unikanie
pieczywa, a to duży błąd. Często tego typu diety przeprowadzane na
własną rękę skutkują tym, że eliminujemy z jadłospisu pełnowartościowy chleb, nie uwzględniając zapotrzebowania energetycznego organizmu, a wieczór kończymy z frustracją, podjadając słodycze. Jest to
typowy efekt niezbilansowanej diety. Ze zdecydowanie większą korzyścią dla organizmu, byłoby zjedzenie kanapki niż połowy czekolady.

Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj chleba wybierzemy, uwzględniając przy tym nasz tryb życia. W odniesieniu do naszej codziennej diety
musimy pamiętać, że pieczywo jest dla organizmu bardzo cennym źródłem węglowodanów, czyli podstawowym składnikiem przeciętnego
jadłospisu. Warto zapoznać się z rodzajami chleba i przekładać je na
swoją korzyść. Na przykład – pieczywo razowe wypiekane z mąki nieoczyszczonej (takie jak chleb jakubowy), jest bardzo dobrym źródłem
węglowodanów złożonych, czyli zapewnia uczucie sytości na dłużej.
Dostarcza także błonnika i wielu witamin, wpływając korzystnie na
poziom zarówno cholesterolu, jak i cukru we krwi. Warto pamiętać, że
dieta wpływa nie tylko na naszą sylwetkę, ale także na sprawność umysłową – spożywając pieczywo usprawniamy pamięć, co przekłada się
także na nasze samopoczucie.
Jakie jeszcze rodzaje pieczywa zatem mogą spożywać osoby na diecie odchudzającej?

Poza wspomnianym razowym, warto zwrócić uwagę na pieczywo takie
jak np. chleb fitness. Zawiera ono w swoim składzie orkisz, usprawniający przemianę materii, płatki owsiane dostarczające błonnika, wspomagającego walkę z nadprogramowymi kilogramami oraz ziarna, będące
źródłem cennych witamin i składników mineralnych. Wraz z nadwagą często idzie w parze podwyższony poziom cukru we krwi i w tym
przypadku możemy korzystać z dobroczynnych właściwości chleba
o obniżonym indeksie glikemicznym – wypiek bazujący na mąkach
z pełnego przemiału pomaga stabilizować poziom cukru. W zależności
od naszych potrzeb możemy wybierać pieczywo z ulubionymi dodatka-

KALORYCZNOŚĆ PIECZYWA
Chleb żytni z ziarnami
Chleb 100% orkisz
Chleb fitness
Chleb razowy
Chleb gospodarski (nie zawiera drożdży)
Chleb jakubowy (nie zawiera drożdży)

Ilość kcal w 1 kromce (ok. 2 5g)

60
56
72
53

Często osoby, które chcą zredukować ilość spożywanych kalorii próbują korzystać z zamienników tradycyjnego pieczywa. I prawdą jest,
że 1 kromka chleba żytniego zawiera mniej więcej tyle kalorii, ile 3 kromki pieczywa chrupkiego. Jednak tylko ten, kto próbował zaspokoić głód
pieczywem chrupkim wie, że uczucie sytości jest po takim posiłku nieosiągalne. Tego typu wyroby niemalże pozbawione są błonnika, a wysoki stopień przetworzenia wiąże się z szybkim wzrostem poziomu cukru
we krwi. Podsumowując – dla naszego zdrowia zdecydowanie korzystniejsze jest pełnowartościowe pieczywo.
Co dodać do pieczywa, by kanapka była pełnowartościowym, ale
wciąż dietetycznym posiłkiem?

I tu zwykle skrywa się źródło problemu – najczęściej nie sam chleb
tuczy, ale dodatki, które z nim spożywamy. Dwie kanapki z pieczywa
razowego z masłem, pomidorem i jajkiem to jedynie 240 kcal – dużo więcej może mieć słodzona kawa ze śmietanką, ale także te same kromki
z dodatkiem łyżki majonezu (ok. 400 kcal). Aby skomponować pełnowartościową kanapkę, najkorzystniej jest dodać do niej białko, czyli na
przykład plaster wędzonej ryby, dobrej jakości wędlinę, bądź ugotowane jajko. Wskazane jest także nieco tłuszczu, zatem masło lub awokado
doskonale spełnią się w tej roli oraz dowolne warzywa, które zapewnią
dodatkową porcję witamin.

KANAPKA Z JAJKIEM (240 KCAL)
Chleb żytni z ziarnami
Masło

kcal

2 kromki
Łyżeczka

Jajko

Sztuka

Pomidor

½ sztuki

60
60

120
38
70
9

Łącznie: ok 240 kcal

Katarzyna Piotrowska

Dietetyk medyczny i sportowy
Dietetyk sportowy w drużynie Pogoń Szczecin. Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym
w Gdańsku oraz studia podyplomowe w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. Założycielka poradni Dietomedical, Dietetyk w Centrum Medycznym Dom Lekarski w Szczecinie. Prowadzi szkolenia
i kursy z prawidłowego żywienia m.in. dla Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz licznych
organizacji pożytku publicznego. Jako trener personalny oraz instruktor Gymistic Nordic Walking zachęca swoich podopiecznych do aktywności fizycznej.

Piekarnia-Cukiernia Asprod
www.asprod.com.pl

/asprodnaturalnie
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Prawdziwa
włoska pizza

Restauracja Perseusz, którą prowadzi z pasją, sercem i pomocą mamy Aleksander Wilusz to połączenie dobrej kuchni, której sztandarowym
daniem jest pizza, świetnej obsługi i klimatu. Tutaj na wejściu wszyscy witają cię z uśmiechem i bardzo dobrą kawą.
– Sekretem pizzy jest jej prostota, ciasto i dodatki – mówi z uśmiechem
właściciel restauracji.
Potrawa, która była „plackiem dla ubogich” w powojennych Włoszech,
stała się fenomenem na skalę światową. Pan Aleksander nauczył się ją
robić podróżując po Italii. Próbował tam przeróżnych odmian – W Mediolanie podają np. kwadratową – uśmiecha się. – Za to najlepsza, jaką
jadłem jest w Wenecji. Myślę, że to kwestia wody, dzięki której ciasto
pizzy smakowało naprawdę wyjątkowo. W menu Perseusza znajdziemy
klasyki, ale nie brakuje też oryginalnych smaków, które wspólnie z szefem kuchni Antonem wymyśla pan Aleksander. – Czasem jest to nowa
pizza, która pojawi się w karcie przez miesiąc, czasem krócej. Inspiracje
czerpię zewsząd, np. ze snów – śmieje się.
Warto zwrócić szczególną uwagę na dwie pizze. Inspiracją do powstania pierwszej była podróż do Japonii. Ciasto, ser, szynka szwarcwaldzka,
jalapeno i wasabi. Ten ostatni składnik nadaje jej głębokiego smaku. Pomysł na drugą przyszedł we śnie. – Przyśniły mi się oliwki, czarne i zielone – wyznaje szef Perseusza. – Pomyślałem, że umieszczę je na pizzy
razem z suszonymi pomidorami i już. Nazwałem ją „Gaj oliwny”.
Lokal serwuje także inne dania kuchni śródziemnomorskiej. Odwiedzając Perseusza warto zamówić risotto z szafranem, pietruszką i krewetkami. Szafran to złoto z Iranu, która czyni z ryżem cuda. – Gotujemy
używając oryginalnych składników, zdobywamy je zewsząd, np. wasabi
przywędrowało z Japonii razem z moim przyjacielem. Zawsze jednak
ratują nas zakupy w Berlinie, gdzie można dostać wszystko z każdego

zakątka świata – mówi pan Aleksander. – Nie dodajemy ulepszaczy, nie
gotujemy z półproduktów. Raz spróbowaliśmy zrobić bezglutenową
pizzę, ale niestety ciasto do pizzy musi się lepić, a brak glutenu ją tego
pozbawia. Zrezygnowaliśmy.
Klienci z całego Szczecina chętnie przyjeżdżają na Warszewo specjalnie
do Perseusza, ale też zamawiają pizzę na telefon. I tu też czekają na nas
miłe niespodzianki. – Czasem klienci proszą by narysować coś na pudełku, w które pakujemy pizzę. Był już żółw, był Darth Vader. Jesteśmy
w stanie sprostać takim życzeniom. W końcu kochamy naszych klientów. Tak jak pizzę. – śmieje się właściciel.

autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

ul. Rostocka 110A | 71-771 Szczecin
Telefon: 690 517 721
/PerseuszRistorante

www.perseusz-szczecin.pl

Dzień dobry
– rozgość się
w Domokoncept
i odnajdź inną stronę
wnętrza.

Przyjdź, napij się dobrej kawy, a potem wspólnie
wybierzmy sofę do salonu, stół do jadalni czy łóżko
do sypialni. Poznaj inną stronę Twoich wnętrz, dobierając krzesła, dywan czy piękną lampę. Odkryj ile
radości i przyjemności może sprawić Twojej rodzinie
oryginalna huśtawa, którą zamontujesz w Waszym
sekretnym miejscu. Brzmi zachęcająco? Odwiedź nas
i rozsiądź się wygonie. My zadbamy o resztę.

ul. Santocka 40 | 71-083 Szczecin
@ salon@domokoncept.pl | m: +48 511 891 500

Prezentacja

Akcja – jesienne
odmłodzenie
O tatuażu

- ku rozwadze i ku przestrodze!

Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.

W

szelkie oznaki starzenia się można dostrzec w pierwszej nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o szyi, twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. SelekJeśli usłyszałeś
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dr n. med.
Piotr Zawodny
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Zdrowie i uroda

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

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

NIĆ ZDROWIA I URODY
Podobnie jak twarz tak i okolice intymne potrzebują pielęgnacji i troski. Jest to szczególnie ważne dla pań po porodzie drogami
natury. O to jak będzie wyglądać ich pochwa i krocze martwią się niemal wszystkie kobiety w ciąży. – Trudno uniknąć zmian wywołanych na skutek porodu i naciętego lub pękniętego krocza – mówi Dorota Gródecka, lekarz ginekolog. – Są jednak sposoby na to by
przywrócić tym okolicom funkcjonalność i estetyczny wygląd, unikając skalpela.
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Zdrowie i uroda

Mowa o rozpuszczalnych niciach Aptos. Znane w medycynie od dawna,
teraz robią furorę również w ginekologii estetycznej. – Są niezawodne
w kilku przypadkach: w przypadku obniżenia tylnej ściany pochwy, do
plastyki pochwy i krocza po jego nacięciu lub pęknięciu w trakcie porodu a także do odmłodzenia tkanek sromu – wymienia Dorota Gródecka.
– Ich fenomen polega na tym, że pomagają zrekonstruować funkcjonalny stan żeńskich narządów i do tego poprawiają ich estetykę. Nie tylko
modelują, ale i ujędrniają. Odmładzają je.
Są trzy rodzaje nici stosowanych w ginekologii, w różnych przypadkach.
Nano Vitis Method to wchłaniana nić w kształcie warkocza, umieszczona w kaniuli o tępej końcówce. Przeznaczona jest do rewitalizacji
i wzmocnienia tkanek, a także lokalnego nadawania objętości. Sprawdza się w korekcji warg sromowych. Przywraca im naturalną gęstość
i jędrność. Efekt jest widoczny w ciągu 1 – 1,5 miesiąca po zabiegu
i utrzymuje sie do 2 lat. Excellence Method to nić wchłanialna z wielokierunkowo, specjalnie zaprojektowanymi wypustami przeznaczona do
liftingu, wzmacniania tkanek i rewitalizacji. Po wprowadzeniu do tkanek miękkich, stymuluje produkcję kolagenu, napręża skórę w całym
obszarze leczenia. Nici są implantowane za pomocą kaniuli z atraumatyczną końcówką, zapobiegając tym samym dodatkowemu krwawieniu i obrzękowi po zabiegu. Metoda jest szybka i komfortowa. Needle

Method to wchłanialna, polipropylenowa długa nic z dwukierunkowymi
wypustami, przymocowana do pary atraumatycznych igieł. Przeznaczona jest do zwężania i odmładzania pochwy. To nowoczesne narzędzie pozwala na wielokrotne przejścia i zmianę kierunku prowadzenia
nici. Gwarantuje mocny szew i długotrwały efekt.
Na koniec nawiązująca nazwą do aktualnej pory roku Spring Method.
To wchłanialna nić spiralnie owinięta wokół kaniuli. Idealnie sprawdza
sie w strefie wzmożonej ruchomości mięśniowej, nadaje sprężystość
oraz modeluje kształt. Po zaimplantowaniu stymuluje produkcję kolagenu, zagęszcza i ujędrnia skórę. – Zabieg nićmi Aptos, które wykonane
są z biostymulatorów tkankowych jest minimalnie inwazyjny i szybki,
trwa około 20-30 minut – stwierdza pani doktor. – Przeprowadzany jest
w znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu efekt utrzymuje się bardzo
długo, ponieważ nici wykazują działanie mechaniczne i rewitalizujące.
Taka metoda to lifting z jednoczasowym zwężeniem ujścia pochwy,
wpływająca na przywrócenie pewności siebie oraz bezzaprzeczalnie
wpływająca na poprawę seksualnych doznań obojga parterów. Co ważne, zabieg z wykorzystaniem nici Aptos nie jest przeciwskazaniem do
kolejnego porodu drogami natury, a przede wszystkim zapewnia szybki
powrót do zdrowia i prawidłowej funkcji.

autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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Nie lekceważ
chrapania
Szacuje się, że 11 mln Polaków chrapie, a 1,5 mln cierpi
na obturacyjny bezdech senny. Jak odróżnić uciążliwą
przypadłość od choroby i jak leczyć? O tym w rozmowie
z psycholog Izabelą Żmudzińską oraz doktorem Aleksandrem Żmudzińskim – otolaryngologiem, chirurgiem głowy
i szyi, z Centrum Medycznego Olimedica – ośrodka specjalizującego się w diagnostyce i leczeniu chrapania oraz
bezdechu.

Problem chrapania jest często bagatelizowany, przecież to nie choroba tylko uciążliwy dźwięk. Chrapanie może być wynikiem wad anatomicznych oraz schorzeń układu oddechowego, a także objawem obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), który jest bardzo niebezpieczny
dla zdrowia i życia.
– Chrapanie może mieć również negatywny wpływ na relacje z bliskimi.
Bywa jedną z przyczyn kłótni rodzinnych, spania z oddzielnych sypialniach, rozstań a nawet rozwodów. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale
jest to duży problem natury społecznej – mówi psycholog Izabela Żmudzińska, która na co dzień spotyka się z takimi przypadkami w swojej
klinice.
Chrapanie czy bezdech?
– Nie u każdego chrapiącego występuje bezdech senny, ale każda osoba cierpiąca na obturacyjny bezdech senny – chrapie – wyjaśnia dr Aleksander Żmudziński, laryngolog, chirurg głowy i szyi. – Chrapiemy, gdy
dochodzi do zwężenia górnych dróg oddechowych na poziomie nosa
lub gardła. Przeciskające się w czasie snu przez zwężone drogi oddechowe powietrze wywołuje drgania podniebienia miękkiego, nasady języka
czy ścian gardła. U niektórych droga przepływu powietrza może być
całkowicie zamknięta. To powoduje, że przestajemy chrapać, ale także oddychać przez kilka-kilkanaście sekund. Bezdech senny prowadzi
do niedotlenienia mózgu i serca. Może akcelerować powstanie szeregu
niebezpiecznych dla zdrowia chorób, m.in. nadciśnienie tętnicze, zawał, zaburzenia rytmu serca, udar, cukrzycę, depresję. Jest też przyczyną spadku libido. Niedotlenienie organizmu w nocy może powodować
niewyspanie w ciągu dnia. Osoby z zaburzeniami snu mogą być ospałe
i zmęczone oraz mieć problem z koncentracją. Taki stan jest szczególnie niebezpieczny dla kierowców i może powodować poważne zagrożenie na drogach. Z wielu prowadzonych badań wynika, że 40 % osób,
które spowodowały wypadki drogowe cierpi na bezdech senny. Zgodnie z nowymi przepisami kierowca, który nie leczy zdiagnozowanego
bezdechu może stracić prawo jazdy. Nieleczony bezdech może być również przyczyną przedwczesnego zgonu, zwłaszcza u mężczyzn poniżej
50 roku życia.

szych. Dlatego tak ważna jest właściwa diagnoza. Najważniejszym
badaniem dla prawidłowej oceny przyczyny chrapania jest badanie
laryngologiczne uzupełnione w wybranych przypadkach fiberoskopią.
Badanie to wykonuje się za pomocą giętkiego endoskopu umożliwiającym dokładne obejrzenie górnych dróg oddechowych, zwłaszcza
trudno dostępnych miejsc. To „złoty standard” w diagnostyce zaburzeń oddychania, chorób nosa, zatok przynosowych i krtani zarówno
u dorosłych, jak i u dzieci – wyjaśnia doktor Aleksander Żmudziński.
Badaniem diagnostycznym bezdechu sennego jest polisomnografia,
którą wykonać można w pracowniach snu. W Olimedice można wypożyczyć sprzęt do przesiewowego badania snu – Watch-Pad 200 który
umożliwia przeprowadzenie takiego badania w warunkach domowych.
Kładąc się do snu pacjent zakłada aparat na rękę oraz podłącza czujniki.
Sygnały rejestrowane są na karcie pamięci. Następnego dnia lekarz dokonuje odczytu z karty za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
Pozwala to na ocenę występowania bezdechów i chrapania oraz przygotowanie odpowiedniego planu leczenia.
To się leczy

Nowoczesne metody diagnozowania

Leczenie chrapania i bezdechu sennego jest dostosowywane indywidualnie do każdego pacjenta – dodaje dr Aleksander Żmudziński. – Obejmuje nie tylko zabiegi laryngologiczne, ale także wyeliminowanie złych
nawyków, które mają wpływ na rozwój choroby. Rodzaj zabiegu zależy
od przyczyny chrapania i umiejscowienia problemu – czy jest to nos, język, podniebienie czy też migdałki. W naszej klinice leczymy chrapanie
i bezdech senny wieloma najnowocześniejszymi metodami operacyjnymi dostępnymi na świecie. Najczęściej stosowaną metodą zabiegową
jest metoda termoterapii bipolarnej (inne nazwy to: radiochirurgia, Celon, RaVor). – To małoinwazyjny zabieg wykonywany ambulatoryjnie
w znieczuleniu miejscowym – wyjaśnia dr Żmudziński. Metoda ta wykorzystywana jest przy plastyce podniebienia miękkiego, przerośniętych małżowinach nosa czy nasady języka. Inną małoinwazyjną metodą
jest kriochirurgia polegająca na kontrolowanej destrukcji zmienionych
chorobowo miejsc poprzez działanie niskich temperatur. Metoda ta
wykorzystywana jest w udrożnieniu jamy nosa lub w zmniejszeniu migdałków podniebiennych. Są też inne techniki operacyjne – mniej lub
bardziej inwazyjne – pozwalające zniwelować problem.

Zastosowanie prawidłowego leczenia może przynieść wiele korzyści
dla zdrowia oraz pozytywnie poprawić jakość życia swojego i najbliż-
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Wiosenna metamorfoza
w Atelier Fryzjerstwa
Wiosna to czas zmian i moment, w którym wiele osób myśli o odświeżeniu fryzury. Z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z Małgorzatą Dulębą-Niełacną, właścicielką Atelier Fryzjerstwa, która od lat realizuje nawet najbardziej odważne marzenia klientów.
Niedawno salon zmienił miejsce. Jak się Pani pracuje w nowym lokum?

Zmiany niosą zawsze wiele dobrego. Nowe miejsce jest w centrum
Szczecina, na ul. Wielkopolskiej. Czuje się tutaj bardziej swobodnie.
Większa przestrzeń, duże okna i wpadające przez nie promienie słoneczne powodują, że codzienna praca staje się przyjemniejsza niż dotychczas.
Co jeszcze zmieniło się w atelier, oprócz nowego adresu?

Za największą zmianą uważam to, iż moja ciężka praca została doceniona przez markę Biolage. Atelier zostało jednym z pięciu ambasadorów tej marki w Polsce. Wszystko, dzięki odpowiedzialnemu podejściu
do biznesu, trosce o jakość usług i środowisko, stosowaniu eko-praktyk
w miejscu pracy oraz dbałości o wizerunek zgodny z wartościami produktów Biolage.

Właśnie, jesteście jednym z kilku salonów fryzjerskich w Polsce,
które pracują na ekologicznych kosmetykach. Jakie to produkty
i co mają w składzie?
Jako BIO Salon, pracujemy na produktach zawierających składniki pochodzenia naturalnego (od 70% – 100%), posiadające do 99% biodegradowalne formuły (wegańskie). W środku znajdują się surfaktanty na
bazie roślin (aby oczyścić pasma), środki zagęszczające pochodzenia
naturalnego (do zwiększenia objętości) i emolienty pochodzenia naturalnego (dla poprawy kondycji włosów).
Jakie usługi salonu cieszą się obecnie największym zainteresowaniem?

Na pewno koloryzacja włosów produktami bez zbędnych czynników
chemicznych, strzyżenie nożyczkami na gorąco oraz przeróżne zabiegi
pielęgnacyjne bio, keratynowe i ochronne.
Druga z wymienionych przez panią usług, czyli strzyżenie na gorąco, jest jednym ze znaków rozpoznawczych atelier. Na czym polega
ta metoda?

Tradycyjne strzyżenie pozostawia końcówki włosów nieuszczelnione.
Otwarte końcówki są przyczyną nadmiernej utraty wilgoci. Prowadzi
to do rozdwajania się włosów, pozbawia je ochrony przed dalszymi
uszkodzeniami. Strzyżenie nożyczkami Thermo-Cut oznacza, że ostrza
nożyczek są gorące. Wysoka temperatura uszczelnia końcówkę każdego włosa w czasie strzyżenia. Włos nie traci naturalnej wilgotności, ani
substancji natłuszczających, przez co skutecznie powraca do stanu naturalnego. Efekty widoczne są już od pierwszego strzyżenia. Wszystkim
serdecznie polecam tą metodę.
Co można znaleźć w aktualnych fryzjerskich trendach?

Wiosna to czas zmian, metamorfozy, przebudzenia i jestem już na to
przygotowana. Często zmiany dotyczą koloru włosów. W 2019 na podium będą kolory tęczy, tzw. unicorn hair. Prócz tego, morelowy, a także czerń, no i wreszcie rude – połączone z kawą! A tak na spokojnie, to
dużą popularnością cieszą się włosy przedłużane Hairtalk Extensions.
To wiodąca metoda przedłużania oraz zagęszczania włosów. Dzięki
bezpiecznej aplikacji, dodatkowe pasma nie niszczą własnych włosów
i pozwalają cieszyć się wymarzoną fryzurą.
Dziękuję za rozmowę.
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Jedyny w Szczecinie

Zawsze masz

pewność najwyższej jakości wykonywanych zabiegów

Szczepienia ochronne
w poradni Medicus

Wyjeżdżając w różne strefy klimatyczne świata, jesteśmy
narażeni na ryzyko wielu chorób, aby temu zapobiec należy odpowiednio się przygotować. Skuteczną i bezpieczną formą profilaktyki są szczepienia ochronne. To jeden
z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym. Można je wykonać w Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów Medicus.
Wybór szczepień zależy nie tylko od kraju docelowego,
ale również od charakteru wyjazdu, aktywności, wieku
i stanu zdrowotnego podróżującego. Wizyta w poradni
pozwoli na uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji
oraz ustalenie indywidualnego programu szczepień.
Szczepienia, które są zalecane dla podróżujących:

Tężec, Błonica, Poliomeylitis (choroba Heinego- Medina),
WZW A, WZW B, Dur brzuszny, Zakażenia Meningokokowe, Cholera, Wścieklizna, Żółta febra.
W spółdzielni Medicus wykonywane są także szczepienia zalecane osobom dorosłym przeciwko następującym
chorobom:

Odkleszczowe zapalenie mózgu – choroba przenoszona przez kleszcze, można zakazić się również poprzez
pokarm (mleko);
Krztusiec – transmisja człowiek-człowiek;

Pneumokoki – rekomendowane szczepienie dla osób 65+
oraz dzieci od 2 roku życia i dorosłych chorujących przewlekle;

Ospa wietrzna – szczepienie nieuodpornionej młodzieży
i dorosłych, nieuodpornionych kobiet przed planowaną
ciążą, osób z otoczenia dzieci chorych na białaczkę;
HPV (Wirus brodawczaka ludzkiego) – skuteczność
szczepionek p/HPV to 80% ochrony przed nowotworem
raka szyjki macicy. Dostępne 2 szczepionki w schemacie
trzech dawek;
Grypa – zalecane szczepienie sezonowe od września
do marca.
Szczecin Plac Zwycięstwa 1 | www.medicus.szczecin.pl
rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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Fryzjerski zespół marzeń

Krystiana
Gawęckiego
„Stworzyliśmy dream team fryzjerstwa” – tak o swoim zespole mówi
Krystian Gawęcki, współzałożyciel Akademii Fryzjerskiej Gawęcki.
Od rozpoczęcia działalności minęły dwa miesiące, a ich grafik pęka
w szwach.
– To cieszy mnie najbardziej. Nie chcę być pyszny, ale z ręką na sercu
mogę przyznać, że to nasz sukces – uważa Krystian Gawęcki. – Szkolenia cieszą się ogromnym powodzeniem, więc planujemy kolejne.
Działamy coraz intensywniej, pędzimy do przodu i nic nas już nie
zatrzyma. Ostatnio gościliśmy Sebastiana Nolana, stylistę znanego
z telewizyjnych programów, który wraz z Kają Królak poprowadził
zajęcia w Akademii. Pod koniec marca uzdolniony Josef szkolił ze
sztuki barberów. Upięcia, stylizacje, cięcie, koloryzacja – cała wiedza ze wszystkich tych dziedzin łączy się w jednym miejscu, a baza
szkoleniowa to wspaniali ludzie i doskonali fryzjerzy: Robert Palma
– utalentowany stylista, który jest skazany na sukces we fryzjerstwie. Ulubieniec wszystkich klientek, podróżuje po świecie w poszukiwaniu nowych trendów i nic go nie zatrzyma. Marlena Choma – stylistka z niezwykłym spojrzeniem na kobiecą urodę, potrafi
„wyczarować” kolor, który w stu procentach jest tym, czego szuka
klientka. Patrycja Szustak – energia i nowoczesność, niezwykle
ambitna, precyzyjna – dla niej fryzura musi być dziełem sztuki.
Agnieszka Joachimiak – mistrzyni upięć, uczyła się w jednej z najlepszych szkół w Moskwie. Josef Muhammed Yusuf – człowiek, który
z brody potrafi zrobić dzieło sztuki. Kamil Tomaszewski – menager,
który nas wszystkich „ogarnia” i przywołuje do porządku. Dba o organizację i dopina wszystkie szkolenia na ostatni guzik. Paweł Szkudlarek – współzałożyciel, który nie ma łatwego życia z artystami.
Trzyma w garści wszystkie formalności i całą akademię od kuchni.
Z tymi wspaniałymi ludźmi na pokładzie pędzimy do przodu, by zdobyć wszystkie nieodkryte wyspy fryzjerstwa – dodaje Krystian Gawęcki. – Oczywiście, cały czas pracujemy z klientami i zapraszamy
wszystkich, bo naszą pasją jest fryzjerstwo, które czyni ludzi szczęśliwymi. Zapewniam, my potrafimy to zrobić.

rozmawiała: Maja Satankiewicz, foto: materiały prasowe

SZCZECIN ZDOBYWA TAJWAN,
A JUŻ W MAJU JAPONIA

Nie każdy może się poszczycić prestiżowym tytułem Master Of Science in Oral Implantology. W implantologii to najwyższy stopień naukowy,
a dr Kacper Koryzna jest jego posiadaczem. To wynik jego znakomitej pracy jako lekarza oraz działalności naukowej. Lubiany przez pacjentów,
także spoza kraju, prowadzi swoją Koryzna Clinic na szczecińskiej starówce. Jest także głównym konsultantem na zachodnią część Polski koreańskiego potentata w implantologii – firmy Osstem. Ostatnio został zaproszony do udziału w Międzynarodowym Sympozjum Implantologicznym na
Tajwanie, gdzie pełnił rolę moderatora jednej z naukowych debat, o czym nam opowiedział.
Panie doktorze, był pan ostatnio moderatorem jednej z debat podczas trwania Międzynarodowego Sympozjum Implantologicznego
na Tajwanie. Leczenie pacjentów w szczecińskim gabinecie to jedno, a kariera naukowa to drugie.

Trafiłem tam dzięki uprzejmości Instytutu Akademii Implantologicznej
Biomate jak również rządu Tajwanu, którzy byli organizatorami sympozjum w mieście Kaohsiung. Wspólnie z prof. dr. Lih-Jyh-Fuh, przewodniczącym Akademii Stomatologicznej ROC w Tajwanie oraz Stowarzyszenia na rzecz Nauk Stomatologicznych Republiki Chińskiej (ADS-ROC),
byliśmy moderatorami podczas sesji dotyczącej nowych technologii
w implantologii. W sympozjum uczestniczyło dwustu słuchaczy z dwudziestu krajów. Debata dotyczyła wspomnianych przeze mnie nowych
technologii, ale także nowych powierzchni implantów, które znacznie
przyśpieszają gojenie tkanek. Cały proces zrostu implantu z kością
zachodzi w okresie sześciu tygodni, czyli o wiele szybciej niż miało to
miejsce do tej pory przy klasycznych powierzchniach. To powoduje, że
w konsekwencji pacjent może cieszyć się szybciej ostatecznym uzupełnieniem opartym na implancie.
To duże wyróżnienie.

Dzięki temu, że coraz mocniej zaczynają się rozwijać nasze kontakty
z Azją to mój potencjał naukowy i specjalistyczny został zauważony,
chociażby przez Instytut Biomate, który zaprosił mnie do współpracy
przy tym sympozjum.
Jak wygląda praca moderatora przy tego rodzaju imprezach?

W trakcie trwania samej debaty, moderując ją, oczywiście opierałam

się na własnej wiedzy i doświadczeniu. Jednakże przed sympozjum zapoznałem się z wszystkimi nowościami, które są zamieszczane w periodykach medycznych. Wiedzę oparłem także na wymianie doświadczeń,
gdyż przy tej ilości implantologów jaka zjechała się na Tajwan, można
było wymieniać się swoją pracą i doświadczeniami, były okazje do bardzo ciekawych rozmów. Ta gałąź medycyny idzie cały czas do przodu.
Pewne rzeczy, które były takimi pewniakami stosowanymi 15 czy 20 lat
temu już się zdezaktualizowały. Ich miejsce zastąpiły nowe rzeczy.
No właśnie, na jakim etapie jest obecnie implantologia?

W dalszym ciągu rozwija się i to o czym była mowa na Tajwanie jest już
powszechnie stosowane w Azji oraz w USA. Aktualnie wszystko idzie
w tym kierunku by zabiegi były wykonywane jak najmniej inwazyjnie,
żeby w miarę możliwości oszczędzać tkanki w trakcie zabiegu, jak również, żeby pacjent dostał jak najszybciej uzupełnienie tymczasowe czy
też ostateczne. Po prostu żeby nie musiał zbyt długo chodzić bez zęba.
Co następnego przed panem?

Jako konsultant kliniczny systemu implantologicznego Osstem z Korei
Południowej, szykuję się do majowego wyjazdu na największe na świecie spotkanie implantologiczne, które w tym roku odbędzie się w Tokio.
Azja jest jednym z wiodących ośrodków na świecie w tej dziedzinie medycyny. Tematem, którym będę się zajmował będą najnowsze techniki
w implantologii. Będę reprezentował Polskę.
Dziękuję za rozmowę.
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Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof robotniczo-chłopski.

„SKÓRKA CHLEBA”
Opowiem Wam o czasach, gdy bułka była bułksza, a chleb chlebszy.
Gdy rogal był po złoty dwadzieścia, a solanki… O Matko! Jakie wtedy
były solanki…
W tych zamierzchłych czasach mieszkałem przy ul. Wyzwolenia,
naprzeciw ogromnego trawnika na którym wybudowano „Galaxy”.
W zasięgu zakupów mieliśmy kilka znakomitych piekarni. Najbliższy
był Krall. Nie pamiętam, przez dwa, czy jedno „el”? Dziś mieści się tam
świetna i gościnna knajpa „Stara Piekarnia”. Pamiętam chleb, który tam
wypiekano. Nazywał się „praski”. Ot, bochenek, jak bochenek: brązowy najsmaczniejszym brązem świata, pachnący jak obietnica rozkoszy
i dwa razy w ciągu dnia ciepły, a nawet gorący! My, dzieciaki z pobliskiej
SP 62 na długiej przerwie biegliśmy po połówkę gorącego „praskiego”
i jakoś nas brzuchy nie bolały. Chleby Kralla były prawdziwą legendą,
bęcki w domu za obgryzioną piętkę również, ale po bułki, solanki i jagodzianki, trzeba było iść do Wróbla. Mazurską w stronę komendy.
Solanki od Wróbla sypane były grubą solą i kminkiem. W moim domu
smarowało się je masłem nie rozcinając, po wierzchu. A jagodzianki…
Jeju! Jakbym zjadł tą jagodziankę z 65 roku!
„Mamo! Rzuć chleba!” Każdy z nas miał swój ulubiony: z masłem i cukrem, z dżemem, ze smalcem. Ja, przyznam szczerze, bardzo lubiłem
chleb z… musztardą. Zresztą i dziś czasami, tylko nie mówcie nikomu.
Mamy chleb rzucały, a my, konusy zgłodniałe dalej ganiać po podwórkach, ulicach, zaroślach. Dalej strzelać z drewnianych pistoletów, kopać
piłkę wielokroć łataną, odkrywać świat.
Inny był chleb. Inne ludzi obyczaje. Trwalsze przyjaźnie, miłości pierwsze, powietrze czystsze i mniejszy ruch na ulicach. Więcej śladów minionej wojny, która przecież ledwie dwadzieścia lat temu.
26 kwietnia 1945 roku resztki niemieckich wojsk wycofały się z opusto-

szałego Szczecina. Trudne to czasy i zawiłe. Wśród tych, którzy swą
przyszłość chcieli związać z miastem byli przymusowi robotnicy wracający z Niemiec, demobilizowani żołnierze, przesiedleńcy ze wschodnich kresów Polski, oraz odważni pionierzy z Wielkopolski, Mazowsza,
Kujaw. Pośród nich Piekarze. Bo przecież „chleb i trumny zawsze się
sprzedadzą”. Pierwsi szczecinianie osiedlali się wokół placu Grunwaldzkiego i w pobliżu Wałów Chrobrego. Tak było bezpieczniej. Dziś trudno
nam wyobrazić sobie te pierwsze dni, miesiące. Czas niepewności, pełen niebezpieczeństw i zaskakujących zwrotów akcji. Trudno wyobrazić
sobie młodego czeladnika piekarskiego, który niepewnie schodząc do
jednej z opuszczonych poniemieckich piekarni, postanawiał odważnie:
„Tu będzie mój dom”.
Od zawsze mam ogromny szacunek wobec rzemieślników. Wobec tak
zapomnianych zawodów jak szewc, kaletnik, rymarz, kapelusznik, kowal, garncarz, piekarz. Wśród naszych szczecińskich rzemieślników-piekarzy byli i na szczęście wciąż niektórzy są, tacy artyści jak Geldner,
Jankowscy, Reczyńscy, Sobański, Trzcińscy, Jaszewski, Lorek, Wróbel,
Wnuk, Krall…Nie wymienię ich wszystkich, niektóre z nazwisk pewnie
przekręcił czas, za co przepraszam. Ale wciąż pozostają w naszej smakowitej pamięci, czego dowodem dyskusja na fejsbukowej stronie Grupa Stary Szczecin. Nie zapomni się dźwięku krojonego chleba, jego zapachu i smaku. Ten chleb sprzed lat wielu nie czerstwieje, przynajmniej
w naszej pamięci.
Nie powinna czerstwieć i nasza pamięć. Zwłaszcza w kwietniu. Zwłaszcza o tych, dzięki którym możemy żyć w jednym z najpiękniejszych
polskich miast. O każdym z nich. Osadniku, repatriancie, o pierwszych
władzach nowej Polski, wreszcie o tych, którzy Stettin zdobyli. Co by
nie powiedzieć, to dzięki nim piszę w Szczecinie po polsku.
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Piękne ciało bez wysiłku
- skorzystaj z endermologii

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

/ Instytut Urody Be Beauty

STREFA
zdrowej wiedzy

Strefa 3L – Long Life Lounge Szczecin, to skrojony na miarę XXI wieku klub treningowy, w którym można poćwiczyć pod okiem
trenera, korzystając z nowoczesnych, wykorzystujących współczesne technologie, urządzeń. To także miejsce spotkań, w którym
dowiemy się jak poprzez trening, dietę, aktywny tryb życia, poprawić swoje zdrowie i żyć długo oraz szczęśliwie.

96

Zdrowie i uroda

– Strefa Wiedzy 3L to cykl spotkań organizowanych w naszym klubie
związanych z aktywnością fizyczną, zdrowiem, metodami poprawy
własnej sprawności – mówi Angelika Tomaszewska, menager klubu.
– Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, które zajmują
się poprawą jakości naszego życia pod kątem zdrowotnym. W spotkaniach mogą uczestniczyć nie tylko nasi klubowicze, mile widziane są
także osoby z zewnątrz.
Spotkania i wykłady organizowane są kilka razy w miesiącu i prowadzą je m.in. dietetycy, fizjoterapeuci i trenerzy personalni. To skarbnica
praktycznej wiedzy na tematy związane ze zdrowiem, kondycją fizyczną i urodą. Cykl spotkań w ramach Strefa Wiedzy 3L zainaugurował wykład „Dieta odchudza”, który poprowadziła dietetyk Paulina Szczęsna.
Tematy, które zostały poruszone to podaż i deficyt kilokalorii, wydatek
energetyczny, rozkład makroskładników i suplementacja. Na koniec
coś, co dobrze podsumowało całe spotkanie, czyli jak się odżywiać, aby
cieszyć się dobrą sylwetką.
Kolejne spotkanie w ramach Strefy Wiedzy 3L zostało poświęcone
bardzo ważnemu problemowi, który często dotyka osoby ćwiczące

– wadom postawy podczas treningu. Wraz ze wzrostem popularności
na aktywność fizyczną wzrosła świadomość własnego ciała. Wiele
osób poprzez tryb życia jaki prowadzi, boryka się z wadami postawy
a źle dobrany i poprowadzony trening tylko je pogłębia. Fizjoterapeuta Marcin Borucki wytłumaczył uczestnikom wykładu jak ważnym
elementem naszego ciała jest układ kostny i dlaczego należy o niego
szczególnie dbać. Opowiedział o najczęstszych wadach postawy, jak je
u siebie rozpoznać i jak sobie z nimi radzić. Pokazał także przykładowe
ćwiczenia, które można wykorzystać, by sobie pomóc, także w domowych warunkach.
Każdy trening powinien zawierać w sobie ćwiczenia rozciągające.
To bardzo ważne dla naszego ciała i mięśni i niestety kolejny aspekt
o którym często zapominamy ćwicząc, a którego brak może negatywnie wpłynąć na naszą formę fizyczną. Podczas kolejnego spotkania
w Strefie 3L trener personalny dał kilka cennych i praktycznych rad
związanych z rozciąganiem się. Wytłumaczył dlaczego warto to robić

i kiedy, pokazał kilka sposobów rozciągania i następnie przećwiczył je
z użyciem mat i przyrządów wspólnie z uczestnikami spotkania.
Strefa 3L oprócz tego, że dba o zdrowie i kondycję, postanowiła też
zadbać o piękno zewnętrzne swoich klientów. Profesjonalne zabiegi
pielęgnacyjne i upiększające, a także profesjonalny dobór kosmetyków
były tematem spotkania z Karoliną Grzegorczyk i Adrianną Mączyńską,
przedstawicielkami firmy Arbonne, która tworzy naturalne, oparte na
roślinnych składnikach, ekologiczne i wegańskie kosmetyki. Wszystkiego można było wypróbować na własnej skórze.
Na miejscu w klubie może także kupić zdrowe posiłki od Kukuła Healthy
Food. To catering dietetyczny dla wymagających. Zbilansowana, oparta na zdrowych i świeżych składnikach dieta pudełkowa. Wszystkie
posiłki, które przypominają wykwintne dania, zawierają odpowiednio
dobrane proporcje składników odżywczych i dopasowane są do celu
diety. Znajdą tu coś dla siebie osoby dbające o wygląd, odchudzające
się, bezglutenowcy, wegetarianie i osoby mające problemy z tarczycą.
Dania układają i przygotowują specjaliści zgodnie z normami Instytutu
Żywności i Żywienia. Oczywiście dieta ta jest nie tylko bardzo zdrowa,

ale też smaczna. Oprócz jedzenia w Strefie 3L można dostać suplementy, które na miejscu dobiorą trenerzy personalni.
Strefa 3L to zdecydowanie więcej niż klub fitness czy siłownia. To miejsce gdzie dba się o nasze zdrowie i kondycję fizyczną a także o urodę
całościowo. Można spędzić tu praktycznie cały dzień, w przyjemnym
otoczeniu po opieką specjalistów. – Na każde wydarzenie obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja miejsc w recepcji klubu lub telefonicznie. Każdy gość otrzymuje prezent m.in. na trening wprowadzający Milon – dodaje Angelika Tomaszewska.
– Celem tych spotkań jest nie tylko edukacja z zakresu zdrowego ryby
życia, ale zmotywowanie innych do jeszcze większego działania, tak by
zdrowe nawyki weszły nam w krew i stały się codziennością. O wszystkich wydarzeniach i działalności Strefy 3L można dowiedzieć się między innymi z naszego profilu na Facebooku, a także w aktualnościach
na stronie www. Warto tu zaglądać, bo u nas cały czas coś się dzieje!

autor: Aneta Dolega / foto: materiały promocyjne, Michał Kowalewski

POLECAMY: „SUPLEMENTY I ZIOŁA. CZY WARTO JE STOSOWAĆ?” – SPOTKANIE Z PAULINĄ SZCZĘSNĄ,
17 KWIETNIA O GODZINIE 17:00, W KLUBIE STREFA 3L

ul. Santocka 18/13 p.1 | Szczecin | tel.: +48 882 159 802
www.strefa3l.pl

Wesołych Świąt
życzy Restauracja
Sferyczna

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:

- komunie, chrzciny, urodziny, rocznice,
spotkania rodzinne,
- catering,
- opieka animatora przy każdej imprezie,
BOGATA OFERTA ABONAMENTOWA
DLA FIRM:
wydajny i wygodny
system zamówień
online

JEDYNE TAKIE MIEJSCE
W POLSCE POD KULAMI
SFERYCZNYMI

- powierzchnia pod kopułami
4000 m kw., całość 8120 m kw.
- miejsce do grillowania
o pow. 2000 m kw.
- organizacja imprez: gale, bankiety, spotkania biznesowe, konferencje,
występy, prezentacje, szkolenia i inne
- obsługa gastronomiczna
Event Arena
ul. Staszica 1, 71-515 Szczecin
emial: biuro@kidsarena.pl
tel. 0048 530 642 362

www.restauiracjasferyczna.pl
biuro@restuaracjasferyczna.pl
ul. Staszica 1
71-515 Szczecin
tel. 0048 530 642 362,
0048 500 280 270

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Dzień dobry. Podczas zapoznawania się z ofertą Pańskiej Kliniki
trafiłam na kilka ciekawych propozycji, które odpowiadałyby moim
potrzebom. Niestety moja wiedza z zakresu medycyny estetycznej
i kosmetologii jest znikoma i niekoniecznie rozumiem pojęcie termolitingu. Dodatkowo, jeśli głównym zadaniem zabiegu Pelleve
wi Zaffiro jest podgrzanie tkanek, to czym tak właściwie się one
różnią? Pozdrawiam, Dorota.
Dzień dobry, Pani Doroto.
Zaffiro to technologia odmładzania twarzy i ciała przy pomocy światła
podczerwonego (IR), natomiast system Pelleve oparty jest na zastosowaniu energii o częstotliwości fal radiowych (RF). Urządzenie wykorzystywane do zabiegu Zaffiro emitując promieniowanie podczerwone
IR o specjalnie dobranej długości fali powoduje jednolite i stopniowe
rozgrzanie głębokich warstw skóry właściwej do 65°C. Podobnie dzieje
się w przypadku użycia Pelleve, które również ogrzewa tkanki, jednak
w inny sposób i do innej temperatury (45°C). W obu przypadkach, zachodzący podczas zabiegu efekt termiczny powoduje podgrzanie i podrażnienie włókien kolagenowych, co skutkuje ich gwałtownym skurczeniem się do pierwotnej długości. Widoczne jest wyraźne napięcie
i ujędrnienie skóry i właśnie to zjawisko definiuje pojęcie termoliftingu. Wspólnym mianownikiem obu procedur jest także efekt długofalowy, który spowodowany jest stymulacją i pobudzeniem fibroblastów
do produkcji nowych włókien kolagenowych. Proces tworzenia się kolagenu następuje stopniowo, stąd końcowy efekt odmłodzenia skóry
uzyskujemy 3-6 miesięcy po zabiegu. Ze względu na różnice w budowie
urządzeń często łączymy oba te zabiegi. Pelleve, w związku z niewielkimi rozmiarami głowicy zabiegowej, używane jest do opracowywania
okolic oczu, ale również całej twarzy, szyi, czy też dekoltu. Natomiast
Zaffiro jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie krótki
czas trwania procedury zabiegowej, ponieważ jego głowica jest znacznie większa. Dodatkowo, Zaffiro stosujemy nie tylko na twarz, ale również na inne części ciała, które wymagają liftingu.

Jeśli nurtuje Panią więcej zagadnień związanych z zabiegami z zakresu kosmetologii lub jeśli nie jest Pani pewna, co stanowiłoby najlepsze
rozwiązanie w przypadku Pani skóry, zachęcam ze skorzystania z darmowych konsultacji u naszych kosmetologów. Rozmowa z naszymi specjalistami z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości i pozwoli ustalić
indywidualny plan terapii.

Drogi Ekspercie, mam na imię Weronika i niedawno skończyłam 22 lata. Mimo minionego okresu dojrzewania nadal pojawiają się na mojej skórze zmiany trądzikowe i zaskórniki. Nigdy nie korzystałam z zabiegów w gabinecie
i próbowałam zwalczyć ten problem sama, lecz bez skutku. Czy są
jakieś nieinwazyjne zabiegi, które poprawiłyby stan mojej skóry?
Dzień Dobry Pani Weroniko,
W świecie kosmetologii istnieje wiele nieinwazyjnych zabiegów w walce
z trądzikiem. Obecnie ogromną popularnością i efektywnością cieszy
się zabieg Aquapure. Mikrodermabrazja wodna, polegająca na usuwaniu martwych komórek naskórka oraz zanieczyszczeń z powierzchni
skóry. Najwyższej jakości starannie dobrane składniki aktywne wpływają na natychmiastowe efekty widoczne w postaci oczyszczenia, zwężenia porów, rozjaśnienia i wygładzenia skóry.
Kolejnym świetnym zabiegiem, który sprawdzi się przy cerach tłustych
z niedoskonałościami będzie ostatnio bardzo popularny peeling węglowy Vcarbon, o innowacyjnym połączeniu kwasu migdałowego, ferulowego i mlekowego oraz węgla i dodatkowych substancji aktywnych.
Zabieg ten będzie miał przede wszystkim działanie antybakteryjne,
przeciwzapalne, odświeżające i wyrównujące koloryt skóry.
Jednak aby prawidłowo dobrać kurację i ustalić postępowanie leczenia,
należałoby Pani Weroniko skonsultować się z kosmetologiem, który
zdiagnozuje i oceni stan Pani skóry.

Zdrowie i uroda
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Daniel Źródlewski

Kulturoznawca, animator i menedżer kultury,
dziennikarz prasowy oraz telewizyjny,
konferansjer, PR-owiec. Rzecznik prasowy
Muzeum Narodowego w Szczecinie, związany
także z Przeglądem Teatrów Małych Form
Kontrapunkt w Szczecinie oraz świnoujskim
Grechuta Festival. Założyciel i reżyser
niezależnego Teatru Karton.

Recenzje teatralne
„Z piekła do piekła”

„Lepsze lasy”

reż. Adam Opatowicz

reż. Tomasz Kaczorowski

To spektakl bardzo ważny na trudne politycznie czasy, a przy tym
świetnie zrealizowany.

To metaforyczna opowieść o świecie zwierząt. Bardzo mądra opowieść. Osierocony wilczek trafia pod opiekę owczej rodziny. Jak wypadnie konfrontacja żądnej krwi wilczej natury z owczą łagodnością?
Jak na „inność” bohatera zareaguje stado? Tego nie zdradzę. Zdradzę,
że spektakl ogląda się przepysznie. To przede wszystkim zasługa niezwykle klarownego i konsekwentnego pomysł reżysera (Tomasz Kaczorowski) na snucie tej opowieści – rytm wyznaczają zatytułowane
sceny, w których aktorzy wcielają się w kolejne postaci (każdy po kilka
ról). A wcielają się brawurowo! Żonglują charakterami, wyraźnie bawiąc się aktorskimi umiejętnościami, a czasem nawet wychodzą z ról,
by „przywalić” prywatnością. Znakomity jest Mikołaj Bańdo (gościnnie) w głównej roli wilczka Ferdynanda – aktorska owieczka (bo młody
;-)) z prawdziwie wilczym pazurem. Scenografia (Grupa Mixer) to, obok
wielkoformatowych sielskich krajobrazów, setki rozrzuconych po całej
scenie ubrań, świetnie wykorzystanych przy zmianach postaci. Fantastyczny pomysł na kostiumy owiec – pikowane, przezroczyste foliowe
kurtki puchowe (w tym przypadku oczywiście wełniane). „Lepsze lasy”
to jeden ze spektakli projektu edukacyjnego „Dorosłość” dedykowanego nastolatkom, jednak warto by zobaczyli go tzw. dorośli, bo… po
prostu warto! Nie tylko dlatego, że (chcę wierzyć) każdy ma coś w sobie z dzieciaka, ale przede wszystkim z uwagi na artystyczne wartości
inscenizacji i bardzo czytelne, a dziś cholernie potrzebne przesłanie.
Prestiżowe 5/6.

Teatr Polski w Szczecinie (Scena na Łasztowni)

To ascetyczna realizacja z kilkudziesięcioma utworami barda Solidarności, Jacka Kaczmarskiego. Wszystko podane w czystej, niczym niezmąconej formie. Mąci jedynie „kaduceus polski”, i to dosłownie, bo
Adam Opatowicz wtrącił pomiędzy pieśni Kaczmarskiego fragmenty
odwiecznie aktualnego „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Ależ trafnie! Głupi ten Naród, nie uczy się na błędach… I właśnie sugestywnymi
cytatami z „Wesela”, pełnymi odważnych słów hymnami Kaczmarskiego, oraz archiwalnymi filmami i zdjęciami (wielki ekran na horyzoncie
sceny) z okresu walki o wolność twórcy przypominają, że… znów nie
można być biernym. Siłą spektaklu są świetne muzyczne predyspozycje zespołu Teatru Polskiego (bez żadnego wyjątku), wzbogacane
o trzy niezwykle mocne głosy – Mirosława Czyżykiewicza, Mariusza
Lubomskiego, i barda najmłodszego pokolenia – Olka Różanka (znakomita kreacja!). Ciekawy jest rytm przedstawienia – od licznych zespołowych wykonań, po kameralne duety. Pomimo stopniowanego „wyciszania” rozmachu widowiska, emocje wcale nie gasną. Niestety jest
jeden zgrzyt: wysoka forma wokalna forma zespołu stoi w kontrze do
choreografii. To sztucznie zarysowane figury, układy grupowe, ruchy,
marsze, pochody… Odniosłem wrażenie, że ta narzucona forma wręcz
przeszkadza aktorom. Naturalna ekspresja (oczywiście choreograficznie uporządkowana) zastąpiłaby to znakomicie. Prestiżowe 5/6.

100

Kultura

Teatr Współczesny w Szczecinie (Scena Malarnia)

foto: materiały prasowe

foto: Rafał Latoszek

Kolejne przygody
Nadzieja
Chyłki
melodyjnego rocka

reklama

Remigiusz Mróz nie zwalnia tempa! W marcu ukazał się kolejny tom o prywatnych i sądowych bataliach adwokat Chyłki. „Umorzenie” to historia pozornie idealnej rodziny Skalskich. Szczęśliwe małżeństwo, kochający mąż,
oddana żona oraz dwójka dzieci… Wydawało się, że nic nie zakłóci tej idylli.
Do czasu. Pewnej nocy sąsiedzi słyszą dochodzące z domu krzyki, a kiedy
na miejscu zjawiają się policjanci, odnajdują zamordowaną matkę i dzieci.
Jedyny trop wiedzie do ojca, mimo że mężczyzna nigdy nie podniósł ręki
na bliskich. Dlaczego zabił? Co sprawiło, że z idealnego męża zmienił się
w potwora? To sprawa dla Chyłki, która postanawia bronić oskarżonego.
Czy ambitna adwokat dowie się, jak było naprawdę? Czy wygra sprawę?
Jeśli jesteście ciekawi, koniecznie sięgnijcie po książkę, a wcześniej obejrzycie serial „Chyłka – Zaginięcie” z Magdaleną Cielecką w roli głównej.
Ekranizację jednej z powieści Mroza wyreżyserował Łukasz Palkowski, reżyser „Bogów” i „Belfra”.

Setki tysięcy wyświetleń na YouTube, tłumy wielbicieli na koncertach
i miejsce w pierwszej trzydziestce najlepiej sprzedających się albumów
w Polsce. Zespół Sonbird to ambitna czwórka przyjaciół z Żywca, która
ma talent do pisania zgrabnych kompozycji. Artyści mimo młodego wieku,
trafnie opowiadają o emocjach i przekładają je na muzykę. Zdobyli kilka
ważnych wyróżnień, nagród, a także wzięli udział w konkursie Skoda Auto
Muzyka, dostając się do TOP5 Katarzyny Nosowskiej. Zagrali ze znanymi
zespołami i artystami (m.in. Lemon, Myslovitz, Organek). W tamtym roku
wystąpili na najważniejszych festiwalach, w tym OFF Festival, Męskie
Granie, czy Rock In Summer Festival. Ich single „Ląd” i „Głodny” trafiły
na główne playlisty ogólnopolskich rozgłośni radiowych. W kwietniu grupa odwiedzi Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia – to doskonała
okazja, by poznać jeden z najbardziej obiecujących zespołów ostatnich
miesięcy.

Wydawnictwo Czwarta Strona				

CKE Stara Rzeźnia, 13 kwietnia, 19.00			
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kw
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Kwitnący
duet

plakat: Michał Mikołajewski

Kwiat Jabłoni to bratersko-siostrzany duet folkowo-popowy, łączący ciekawe teksty, akustyczne instrumenty i elektronikę. Zespół zasłynął utworem
„Dziś późno pójdę spać”, który zyskał na YouTube kilka milionów wyświetleń. W ich repertuarze dominują autorskie piosenki o intrygujących tekstach. Rodzeństwo Sienkiewiczów śpiewa o życiu chwilą, radości z drobnych rzeczy, czy ucieczce od konsumpcjonizmu oraz świata przesyconego
pogonią za sukcesem. Skłaniają słuchaczy do namysłu i nie pozostawiają
obojętnymi. W lutym wydali pierwszy album pt. „Niemożliwe”, a ich utwory znalazły się m.in. na listach przebojów Programu III Polskiego Radia oraz
Radia Warszawa. Uznawani są za jedno z najciekawszych nowych zjawisk
na naszej scenie muzycznej. W kwietniu odwiedzą Szczecin, by zagrać koncert promujący ich debiutancką płytę.
Peron 5, 12 kwietnia, godz. 20.00 			

Mocne brzmienie
po polsku

W kwietniu w klubie Jambar odbędzie się koncert, na którym zagrają oryginalne zespoły polskiej sceny muzycznej. Gwiazdą wieczoru będzie Infekcja. Zespół powstał w 1991 roku i do tej pory zagrał kilka setek koncertów w Polsce oraz Europie. Wrocławska grupa jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych rodzimych zespołów grających crust punk. Co ciekawe,
w myśl zasady DIY, grupa sama zajmuje się swoimi wydawnictwami
i planuje koncerty bez pomocy agentów. Prócz zespołu Infekcja, podczas
imprezy zagrają także FLUX i The Thorne. Pierwsza grupa też pochodzi
z wrocławskiego podwórka, a druga – powstała w Szczecinie. The Thorne
świetnie odnajduje się w ciężkim, mrocznym klimacie. Utwory zespołu są
emocjonalne i pokazują różne odcienie melancholii. Jeśli jesteście fanami
mocniejszych brzmień lub chcecie poznać underground polskiej sceny muzycznej – koniecznie wybierzcie się na ten koncert.

kw Jambar, 12 kwietnia, godz. 20.00				
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EstheGyn.com
GINEKOLOGIA PLASTYCZNA | OPERACJE PLASTYCZNE
I REKONSTRUKCYJNE | LASER FRAKCYJNY CO2 | HIFU |
NIETRZYMANIE MOCZU | UROGINEKOLOGIA |
GINEKOLOGIA OPERACYJNA
Szczecin, ul. Mazurska 7 (wejście od ul. Rayskiego),
Dom Lekarski, Piastów Office Center, al Piastów 30,
Rejestracja: tel. 91 488 22 01, w godz. 9.00 -14.30

dr n. med.
Piotr Kolczewski
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Komeda
na nowo

EABS to wrocławski zespół jazzowy, który inspirują tacy artyści jak np.
Pete Rock, Jay Dee czy Gil Scott-Heron. Grupa zadebiutowała w maju
2017 roku, a od tego czasu otrzymała kilka prestiżowych nagród i wyróżnień. Młodzi muzycy łączą inspiracje polską muzyką lat 60. XX wieku
ze współczesnymi brzmieniami, tworząc własny, autorski styl. Wymykają się schematom i dodają nowoczesnej świeżości standardom. Ich
debiutancki album „Repetitions. Letters to Krzysztof Komeda” poświęcony został twórczości legendarnego pianisty i kompozytora. Kompozycje Komedy muzycy poddali nowatorskiej obróbce. Pojawiają się
w nich elementy hip-hopu, jungle, funku, gospel i elektroniki. Gościnnie
na płycie pojawił się Michał Urbaniak, słynny muzyk, który współpracował z Krzysztofem Komedą i Milesem Davisem. W szczecińskiej filharmonii artyści z EABS zagrają w ramach Międzynarodowego Dnia Jazzu.
Filharmonia, 30 kwietnia, 19.00				
reklama

Wirtuoz
gitary

Marcin Dylla odwiedzi w kwietniu Szczecin, by zagrać podczas zamkowych Wiosennych Koncertów Gitarowych. Jego występ uświetni finał
wydarzenia. Muzyk zaliczany jest do grona najwybitniejszych gitarzystów klasycznych. – Jeśli ktokolwiek miałby wątpliwości, że Marcin Dylla należy do najbardziej utalentowanych gitarzystów naszej planety,
to tego wieczoru zostały one rozwiane całkowicie – napisał The Washington Post po recitalu artysty w Waszyngtonie. Swoją pozycję pan
Marcin zawdzięcza m.in. niespotykanej liczbie nagród na konkursach
muzycznych. Wielokrotnie zdobywał pierwsze miejsce podczas najbardziej prestiżowych rywalizacji artystów. Od lat bierze udział w różnych
festiwalach, prowadzi lekcje mistrzowskie i współpracuje z wybitnymi
muzykami oraz orkiestrami. Obecnie wykłada na Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Uniwersytecie w Münster. Corocznie daje około setki koncertów w Europie, Azji i Ameryce.

kw Zamek, 7 kwietnia, godz. 18.00				

kw

 ortret Eilharda Lubinusa, monogramista CBF, 1618; pryP
watne archiwum fotograficzne

foto: materiały prasowe

Jubileuszowy
„Mayday”

„Mayday” to najpopularniejsza na świecie farsa autorstwa Raya Cooneya. Perypetie londyńskiego taksówkarza od lat rozśmieszają widzów na całym świecie, tytuł jest grany w wielu polskich miastach,
a w szczecińskim Teatrze Polskim niedługo będzie można zobaczyć go
w jubileuszowym wydaniu. Już po raz 900. pechowy taksówkarz, John
Smith (Adam Dzieciniak), spróbuje ratować swoje poukładane życie
u boku dwóch żon (Katarzyna Bieschke-Wabich i Małgorzata Chryc-Filary). Na szczęście w tej sytuacji (zmierzającej ku nieuchronnej katastrofie), będzie mógł liczyć na nieocenione rady i brawurową pomoc ze strony swojego przyjaciela (Michał Janicki). Czy Johnowi uda się utrzymać
status quo? A może w końcu poniesie karę za długoletnią bigamię? Przekonajcie się sami, idąc na spektakl. Doskonała zabawa – gwarantowana!
Teatr Polski, 9 kwietnia, godz. 19.00			
reklama

Wszechstronny
Lubinus

Eilhardus Lubinus był kartografem, matematykiem i poetą. Znany jest
głównie jako twórca zachwycających precyzją map Rugii oraz Księstwa
Pomorskiego, wykonywanych dla dworów książęcych w Wołogoszczy
i Szczecinie. Jego „Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego” często nazywa
się „matką wszystkich map”, a dzieło uczonego stało się bazą dla prac innych kartografów. Co ciekawe, Lubinus zajmował się też filologią, translatoryką, twórczością literacką oraz teologią, a działalność naukową
rozwijał na Akademii Rostockiej. Wydał m.in. słownik grecko-łaciński,
trójjęzyczną edycję Nowego Testamentu, a także szereg klasycznych
dzieł. W kwietniu, w Zamku Książąt Pomorskich, otwarta zostanie wystawa poświęcona uczonemu. „Lubinus mniej znany” przedstawi jego
postać w pełniejszym wymiarze, koncentrując się zarówno na pracach
kartograficznych, jak też osiągnięciach akademickich. W ramach wystawy odbędzie się również seminarium poświęcone uczonemu.

kw Zamek, 16 kwietnia (wernisaż), 17.00			

kw

Rafał Podraza

Dziennikarz. Jego pierwsza książka „Magdalena, córka Kossaka” (PIW, 2007) wywołała
renesans twórczości Magdaleny Samozwaniec.
Autor ponad 20 książek oraz autor pierwszej
w Polsce biografii królowej twista – Heleny
Majdaniec (WAB, 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
„Historii jednej piosenki”.

Olga Popowska DALIDA
wyd. Dygresje, 2018

Pisanie o jednej z największych gwiazd francuskiej piosenki, to
dla mnie żadna nowość, bo pisałem już tutaj choćby o Edith Piaf,
ale nie spodziewałem się, że będę miał możliwość, napisania
czegoś o Dalidzie. Nie powiem, zawsze ją lubiłem, ale nie aż tak,
by kupować jej płyty, zbierać wycinki czy zachwycać się każdą
piosenką. Spokojnie, książka Olgi Popowskiej niewiele zmieniła
w „mojej miłości” do tej byłej miss Egiptu, ale na pewno przybliżyła nietuzinkową postać. Dalida, gwiazda w każdym calu, śpiewająca przy pełnych salach na całym świecie, nagrywająca płyty, które rozchodziły się w ogromnych nakładach, żyjąca wciąż
w blasku fleszy, pragnąca przez całe życie tak naprawdę jednego – szczerej miłości. Wiele w tej historii dramatyzmu, zwrotów
akcji i ciekawostek. Wiele nazwisk i… człowieka pozbawionego
wsparcia drugiej osoby, będącego tak naprawdę w ciągłej depresji, żyjącego przede wszystkim dla fanów. Książka wzrusza,
skłania do zadumy, ale i męczy… Niestety, jak pochwalę książkę
za to, że w ogóle powstała, jak pochwalę za ciekawe fragmenty,
zdjęcia, tak nie mogę tego zrobić za nic nie wnoszące dłużyzny!
Burzą one rytm i powodują, że książka jest bardzo nierówna.
Oczywiście, nie jest to wina autorki, która ma prawo kochać każdą literkę swego dzieła, ale redaktora… Jak dla mnie, w tym przypadku, ewidentnie zabrakło doświadczenia i wiedzy. Redaktor,
to nie korektor.
Mimo to „Dalidę” Olgi Popowskiej warto przeczytać. Sam, odkry-

łem w niej mnóstwo ciekawostek na temat Dali, jak nazywano
piosenkarkę prywatnie. Na pewno dla polskiego czytelnika znającego artystkę bardzo pobieżnie (mam wrażenie, że u nas popularniejsza była jej koleżanka – Mireille Mathieu), to ciekawe wprowadzenie do dalszego zgłębiania losów jednej z największych
gwiazd nie tylko francuskiej piosenki.

Książkę będzie można wygrać w konkursie na naszym Facebooku. Zapraszamy do śledzenia profilu
Prestiż magazyn szczeciński:
reklama

/ prestiz.magazyn.szczecinski

Przegląd
petarda!
Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt to obiektywnie jeden z najstarszych, największych, najważniejszych, a subiektywnie najlepszych polskich festiwali teatralnych. W tym
roku odbędzie się już po raz 54. W programie blisko 60 pozycji: spektakle, koncerty, wystawy, spotkania, dyskusje.

Sednem Przeglądu jest nurt konkursowy – w tym roku to dziewięć spektakli z Polski, Hiszpanii, Szkocji, oraz Belgii. Najważniejszą nagrodę, czyli Grand Prix Kontrapunktu, w dwustopniowym głosowaniu, przyzna publiczność. Kolejne nagrody przyznają jurorzy. W tym gronie zasiądą – teatrolożka
Dorota Buchwald, dziennikarz Michał Nogaś, oraz aktor i reżyser Arkadiusz Buszko.
Teatr Ludowy z Krakowa pokaże „Hańbę” na motywach głośnej powieści Johna Maxwella Coetzee’a.
Autor, a za nim reżyser spektaklu – Marcin Wierzchowski, mówią, że człowiek może pohańbić się
w oczach innych ludzi, ale prawdziwa hańba dotyka go dopiero w jego własnych oczach. Rzeszowski Teatr im. Wandy Siemaszkowej przywiezie spektakl „Lwów nie oddamy”. Twórcy wykorzystując
wypowiedzi zebrane w wywiadach, ankietach i źródłach pisanych, pokażą, jak uprzedzenia i nienawiść karmią się pamięcią. A mowa tu o pamięci historycznej dwóch narodów – Polaków i Ukraińców. Polityczne zabarwienie będzie miała także propozycja stołecznego Domu Artystycznego
WEDA – „Irańska konferencja”, według tekstu i w reżyserii Iwana Wyrypajewa. Naukowcy, dziennikarze, działacze społeczni, przedstawiciele władz, duchowni oraz irańska poetka, która po 20 latach spędzonych w areszcie domowym opuściła ojczyznę, spotkają się na tytułowej Konferencji,
aby na przykładzie Iranu rozmawiać o tym, czy i na jakich zasadach mogą się porozumieć ludzie
wychowani w odmiennych tradycjach religijnych i społecznych. Kolejny konkursowy spektakl to
„Jak ocalić świat na małej scenie?” warszawskiego Teatru Powszechnego. Tutaj osobiste historie
ojców z Polski, Ukrainy i Afryki staną się kanwą opowieści o nadciągającej katastrofie ekologicznej, głodzie i przyszłości planety. O katastrofie, ale w wymiarze osobistym będzie też „Koniec miłości” – spektakl bydgoskiego Teatru Polskiego. W choreografii rozczarowań mężczyzna i kobieta
będą plątać się pomiędzy niespełnionymi oczekiwaniami a śladami dogorywających w nich uczuć.
Na scenie zobaczymy znakomity aktorski duet – Katarzynę Herman, oraz Juliusza Chrząstowskiego.
Centrala & STUDIO teatrgaleria z Warszawy zaprezentują teatralny eksperyment. Michał Zadara
zaproponuje rozgrywającą się w wyobraźni inscenizację „Snu srebrnego Salomei” Juliusza Słowackiego. Z koeli Hiszpanie z Kukai Dantza w „Oskarze” zatańczą baskijskie duszy granie. Kontrastujące
ze sobą obrazy mają stworzyć narrację przypominającą labirynt, który zabierze widzów na poszukiwanie znaczeń zawartych w wybuchowej mieszance tańca, treści i obrazów. Propozycja z Belgii, czyli
„SmallWaR” formacji SKaGeN to wyrazisty i przejmujący do szpiku kości obraz, który komentuje, jak
potężne spustoszenie sieje − co i rusz podejmowana przez człowieka − walka o pokój. Ostatnia z konkursowych propozycji to spektakl Brytyjczyków z 21Common „Ballada o apatycznym synu i jego narcystycznej matce”. Twórcy zapowiadają, pełną wybuchowych piosenek i szalonego tańca opowieść
o odrzuceniu, trosce, zmianie i cierpieniu. Całość w rodzinnym ujęciu – w spektaklu występują matka
i syn: Lucy Gaizely i Raedie Gaizely-Gardiner.
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W Prologu Kontrapunktu (29 kwietnia) Krystyna Janda zaprezentuje
swój arcyważny i doceniony przez widzów i krytyków spektakl „Zapiski z wygnania”. Z kolei na finał w Sali Złotej szczecińskiej Filharmonii
zagrają zjawiskowe Ukrainki z Dakh Daughters. Uzbrojone w szeroką
gamę instrumentów, zaprezentują fascynujący mix folku, jazzu, muzyki klasycznej oraz tradycyjnych pieśni ukraińskich. Artystki roztaczają
aurę francuskiego kabaretu, gdzie Mireille Mathieu zaprzyjaźnia się
z Marilynem Mansonem, a Kurt Cobain łączy się z Fryderykiem Chopinem. Petarda! To jedynie wycinek kolejnych festiwalowych zdarzeń,
których pełne zestawienie można odnaleźć w serwisie internetowym
Przeglądu.
Formę konkursowej rywalizacji przyjął też nurt OFF Kontrapunkt. W
jego ramach zaprezentowanych zostanie tuzin najlepszych produkcji
teatrów niezależnych z całej Polski, między innymi „Bromance” oraz
„Władca Much” z poznańskiej Sceny Roboczej, „Comfort Zone” zgier-

skiego Teatru Art. 51, „Krym" Sztuki Nowej, „Maria K." w wykonaniu Kolektywu Kobietostan oraz Grupy Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu. Do Szczecina zjadą też znakomici tancerze z katowickiego Living
Space Theatre, nowy spektakl pokaże maszewski Krzyk, oraz Arti Grabowski, tym razem jako reżyser („W zawieszeniu” Moniki Wachowskiej).
Program nurtu poprowadzi widza przez skrajnie różne stylistyki i tematy dzisiejszego offu. Wybrane spektakle stanowić będą kontrapunkt (!)
dla miałkiej sztuki zanurzonej w miałkiej rzeczywistości. Wieczory będą
czasem ujarzmiania widzowskich refleksji za pomocą wspólnej rozmowy.
To ostatnie słowo jest kluczowe dla całego Kontrapunktu. Tu chodzi
o spotkanie i rozmowę. Tu chodzi o uwolnienie emocji, o wiedzę, o uczucia. O to wszystko, co w teatrze, ale przede wszystkim w życiu jest ważne. Bilety na Przegląd już dostępne na platformie www.bilety.fm
Daniel Źródlewski
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SZALONE NOŻYCZKI
23.06.2019
godz. 16.30 i 19.30
Opera na Zamku w Szczecinie

BILETY DO NABYCIA: bilety.fm,
CIKiT na Zamku, kupbilecik.pl
www.intermedium.szczecin.pl
oraz tel.600 651 732
Zapraszamy na naszego FB Intermedium Teatr i Wydarzenia Rozrywkowe

Uczta podlana muzyką
Szczecin Music Fest znowu zaskakuje doborem muzyki, artystów i klimatem. W tym roku będzie eklektycznie, oryginalnie i po prostu
wyśmienicie. Festiwalowy program wygląda naprawdę dobrze. Zabrzmi jazzem, trip hopem, muzyką inspirowaną filmem i bardzo
dobrymi piosenkami.

Na początek Morcheeba, legenda brytyjskiego trip hopu. O bohaterach
naszej okładki znacznie więcej w środku magazynu, m.in. rozmowa
z Rossem Godfreyem o muzyce i latach 90. On razem z Skye Edwards
i zespołem rozpoczną festiwalowy maraton i zagrają na scenie Filharmonii 9 maja.
Londyńska perełka

Odkryta prze guru współczesnej muzyki, znakomitego dziennikarza
radia BBC i współtwórcy legendarnego Bronswood Studio Nubya Garcia, to gratka dla młodych fanów nowych brzmień. Artystka wywodzi
się z kultowego miejsca w Londynie. Na Notting Hill w barze Mau Mau,
odbywa się cykl koncertowy Jazz Re:freshed, który dosłownie wytycza
nowe trendy i kształtuje gusta muzyczne. To także wydawnictwo, które wypromowało artystkę. Nubya Garcia jest świeżym głosem na brytyjskiej scenie jazzowej. Wskrzesiła ducha Johna Coltrane’a i Pharoaha
Sandersa. Jest zdobywczynią prestiżowej nagrody „Breakthrough Act
of the Year” przyznawanej przez legendarną londyńską stację Jazz FM.
Wystąpi 18 maja w Starej Rzeźni.
Głosy z nieba

Kolejna niezwykła kobieta i artystka w muzycznym maratonie Szczecin
Music Fest. Legendarny, zjawiskowy głos, jak z innego świata, połowa
duetu Dead Can Dance. Lisa Gerrard pojawi się na festiwalu w razem
z The Mystery Of The Bulgarian Voices. To najsłynniejszy bułgarski
chór uhonorowany najważniejszymi muzycznymi nagrodami na świecie, m.in. nagrodą Grammy. Wykonują tradycyjne pieśni inspirowane
codziennym życiem i rytuałami ludzi. Unikalność śpiewu i głosów wyrażających głębokie ludzkie emocje to najbardziej charakterystyczne
elementy bułgarskiego folkloru. Każda z chórzystek pochodzi z innego
regionu Bułgarii i ma unikalną barwę głosu. Ich połączenie w wielogłos
chóru tworzy magiczne, niezapomniane brzmienie. Chórowi i Gerard
towarzyszyć będzie Skiller, genialny beatboxer. Wykorzystuje on własny głos do tworzenia rytmów i dźwięków. Razem z Lisą Gerrard i wokalistkami chóru stworzy na scenie niezwykłą atmosferę, a wszystko

12 czerwca w murach Filharmonii.
Punkowa bossa nova

Są mistrzami coverów, podnieśli je do rangi sztuki, stworzyli nową jakość. Ich wersje punkowych utworów Dead Kennedys, The Clash czy
Buzzcocks to coś niesamowitego. Nouvelle Vague to francuski kolektyw
muzyczny, który założyli producenci Marc Collin i Olivier Libaux. Nazwą
nawiązuje do zjawiska nowej fali we francuskiej kinematografii w latach
60. Pierwszy album grupy zawierał nowe wersje klasycznych utworów
z nurtu new wave i punk rocka. Wszystkie utwory utrzymane były
w klimacie łagodnej bossa novy z kobiecym wokalem. Krytycy zachwycali się zaskakującym odczytaniem popularnych utworów, a publiczność od razu ich. Kolejny album, zatytułowany "Bande à Part" to kolejne ciekawe covery znanych utworów między „The Killing Moon” Echo
and the Bunnymen czy „Heart of Glass” Blondie. W nagraniach albumu
„Bande à Part” Nouvelle Vague wsparły wokalistki, między innymi Mélanie Pain, Marina Celeste i Phoebe Killdeer. Oryginalność projektu przełożyła się na międzynarodowy sukces grupy. W Szczecinie grupa będzie
świętował swoje 15 urodziny 17 czerwca w Filharmonii.
Człowiek – głos

Na koniec festiwalu wielka gwiazda. Bobby McFerrin to wybitny wokalista, obdarzony czterooktawową skalą głosu, jeden z najbardziej
znanych na świecie innowatorów i improwizatorów wokalnych. Zwrócił na siebie uwagę wydanym w 1984 roku płytą „The Voice”, na której
imitował głosem brzmienie całego zespołu. Cztery lata potem podbił
świat piosenką „Don't Worry, Be Happy”, w której też całą muzykę wykonał głosem. Od tego czasu jest niekwestionowaną gwiazdą, ale fani
pokochali go nie tylko za muzykę, lecz także za to, w jaki sposób ją przekazuje: czaruje dźwiękami, zadziwia techniką, uśmiechnięty dyryguje
publicznością zachęcając ją do śpiewania. Tym razem zrobi to 4 lipca
w Teatrze Letnim.

ad / foto: materiały prasowe
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Gra w Classy
Muzyka klasyczna na luzie, czyli Gramy w Classy. Batlic Neopolis Orchestra lubi zaskakiwać cały czas, to grupa wspaniałych muzyków, którzy muzykę klasyczną wyprowadzili z salonów dla wybranych i zdołali zarazić nią ogromne rzesze ludzi. To co na pierwszy
rzut oka, a raczej ucha wydawało się być dostępne tylko dla wąskiej grupy odbiorców, dzięki nim trafiło do szerszej publiczności.

na zdjęciu: Tomaszz Tomaszewski

Szczecin Classic to nowy festiwal BNO. W dniach 27.04–05.05 w Szczecinie odbędzie się kilkanaście koncertów muzyki klasycznej w kilku
przestrzeniach miasta. W TRAFOstacji Sztuki, Akademii Sztuki na Dziedzińcu Muzeum Narodowego, w kościele pw. Jana Ewangelisty zagrają
wybitni muzycy w różnorodnych składach kameralnych, którym towarzyszyć będą młodzi adepci Szczecin Classic Academy. Wśród artystów
zaproszonych do projektu, są m.in. liderzy Covent Garden Opera House
w Londynie – Vasko Vassilev, Andriy Viytovych, koncertmistrz Opery
w Zurychu – Bartłomiej Nizioł, czy znakomity pedagog i altowiolista Folkwang Universität der Künste w Essen – Gareth Lubbe.
– Poza popularyzacją i prezentacją muzyki klasycznej na najwyższym
poziomie przez artystów światowej klasy, festiwal ma również pełnić
funkcję edukacyjną – mówi Emilia Goch-Salvador, szefowa Baltic Neopolis Orchestra. – Szczecin Classic Academy to projekt skierowany do
uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych,
zbudowany w sposób, który umożliwi uczestnikom nie tylko korzystanie z zajęć indywidualnych z wybranymi pedagogami, ale także pozwoli
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wspólne wystąpić w ramach wieczornych koncertów. Fuzja wybitnych
zdolności i osobowości zaproszonych artystów, a także potencjału
młodych, uzdolnionych muzyków akademii, wyjątkowy repertuar oraz
wydarzenia towarzyszące, mają za zadanie stworzyć zupełnie nową
jakość w prezentacji muzyki klasycznej, jakość podaną w formie przystępnej. To oferta skierowana do każdego mieszkańca naszego miasta,
od młodego, niedoświadczonego jeszcze słuchacza, aż do osoby, która
z muzyką klasyczną weszła już w związek małżeński i nie planując wcale
rozwodu, chciałaby tę relację nieustannie rozwijać, znaleźć nowe formy
dialogu, jak i miejsce na konstruktywną wymianę poglądów. Na koncertach nie zabraknie dzieł odkrywanych, polskich i zagranicznych klasyków, które w towarzystwie skrzypiec Stradivariusa wypełnią dźwiękami
każdą przestrzeń.
Zapowiada się wspaniała muzyczna uczta. Koniecznie śledźcie profil
BNO na Facebooku oraz stronę www.balticneopolis.pl.

ad / foto: materiały prasowe
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SZCZECIN
BANKIETUJE

8 marca. To nie jest zwykły dzień. To jedno z najważniejszych świąt
w Rzeczpospolitej Polskiej, oczywiście oprócz tych kościelnych i państwowych. Bo to Dzień Kobiet. Święto przez kobiety uwielbiane (choć
nie przez wszystkie – feministki mają własne zdanie na ten temat i głośno je artykułują) oraz znienawidzone (może to za mocne słowo, no w
każdym razie niezbyt lubiane) przez facetów. Oczywiście oprócz: podlizuchów, pantoflarzy, zawodowych uwodzicieli, oszustów matrymonialnych i bigamistów. Zwykła, typowa, męska szowinistyczna świnia
twierdzi, że kobiecie do szczęścia wystarczą trzy rzeczy – eleganckie kosmetyki, niezła fura i dobre wino. I zachcianki się spełniają. To wszystko

czekało na panie tego wieczoru w Hall No 1 – pracowni fryzjersko-artystyczno-kulturalnej na szczecińskim Starym Nowym Mieście, którego współwłaścicielami są Agata Szulinger i Robert Ross. Gości witali
otwartymi ramionami i "czym chata bogata". A do tego robiące karierę
szczecińska marka kosmetyków Clochee Darii Prochenki i nowa oferta
samochodów Mini BMW i wreszcie wyborne wina z lokalnej, podszczecińskiej winnicy (w Babinku) prezentowane przez rodzeństwo Annę
i Artura Kojder. Do tego zimne przekąski. Atrakcje liczne, było bardzo
sympatycznie.

Restauracja i browar "Wyszak" przeżywa swój złoty okres.
To już cztery lata mijają, kiedy lokal ten przejęło rodzeństwo Joanna Różycka i Michał Jagła. Miejsce szybko chwyciło. Popularne nie tylko wśród gości z Niemiec i Skandynawii. Dobre jedzenie i trunki przyciągają każdego kto wie,
że posiłek nie zaczyna się i kończy na szwedzkim pieczywie
ze szczypiorkiem oraz kubku źródlanej wody. I tym razem
właściciele, z okazji czwartych urodzin swojego ukochanego dziecka, gości podjęli uginającymi się stołami. Od nadmiaru potraw i płynów wszelkiego rodzaju, a nie (jak mogliby sugerować zazdrośnicy z konkurencji) starości stołów.
Jedną z atrakcji wieczoru był szaleńczy występ fantastycznej kapeli rockowej, którą tworzy…obsługa lokalu – kelnerzy
i kucharze. Jak dali czadu światowymi rockowymi coverami,
to podobno znowu zarysowały się ściany Zamku Książąt
Pomorskich. Oczy ze zdumienia (pozytywnego oczywiście)
otwierał znany kucharz i gwiazda telewizyjnych programów kulinarnych Tomasz Jakubiak, który pojawił się na
urodzinach. Jak już rozdał autografy i zdradził kilka sekretów swojej kuchni (nie mamy na myśli urządzeń, sprzętów
i mebli – cha, cha, cha!) sam przystąpił do biesiadowania.
I widać było, że kilka "Wyszakowych" pomysłów gastronomicznych chętnie wykorzystałby w swoich przepisach. A ja
tam byłem, świetnie się bawiłem, trochę pojadłem, trochę
wysączyłem, potem potańczyłem i z tym ostatnim chyba
przesadziłem.

Ostrzeżenie dla szczecinian! Na wielu imprezach można zauważyć pewnego bardzo znanego szczecińskiego lekarza opowiadającego niesamowite historie na temat kurtek, które nosi ostatnimi czasy. Pierwsza
– skóra na futerku ma pochodzić od jednego z pilotów Dywizjonu 303
i doktor miał ją nabyć za kwotę 500 funtów. Ale kit! Pewna piękna kobieta szybko wykryła, że to kurtka z jakiejś "sieciówki" kupiona za 140 złotych! I druga opowieść – doktor pokazuje się również w białej puchówce,
którą miał nabyć od jednego z uczestników zimowego zdobycia szczytu K2 w Himalajach. K2? Litości! Tej góry zimą jeszcze nikt nie zdobył.
Z takich biesiadnych opowieści rodzą się potem legendy! Ale kurtka pilota
za 140 PLN?! To już przesadził!

Hulaka

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Technologie i uroda
Podczas Dnia Otwartego w DepiLab rozmawiano, m.in. o technologii bezbolesnej depilacji laserowej. Goście mieli także możliwość
zobaczyć pokazowy zabieg endermologii, dowiedzieć się o możliwościach tego urządzenia. Na wszystkich czekał poczęstunek i atrakcyjne rabaty.
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Magdalena Miłoszewska, Jowita Machnacka, Ewa Sznura

Katarzyna Barteczek, założycielka DepiLab,
Małgorzata Borochowska, właścicielka restauracji Peperoni

Modelki, klientki salonu Marella

Kamilla Bruch, kosmetolog w DepiLab, Weronika Nadolska,
szkoleniowiec ITPSA, Kinga Rębowiecka, kosmetolog DepiLab

Monika Pyrek i Beata Modranka

Katarzyna Barteczek, Kamilla Bruch, kosmetolog w DepiLab

Katarzyna Chilimoniuk, Renata Szostak oraz Katarzyna Gdaniec-Śmiłowska

Magdalena Miłoszewska

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Kobiety Marelli

Wykonująca zabieg Kamilla Bruch, leżąca na zabiegu
Małgorzata Borochowska

Tradycyjnie już w salonie Marella świętowano Dzień Kobiet. Klientki wcieliły
się w role modelek i podbiły wybieg pewnym krokiem i uśmiechem prezentując stylizacje z wiosennej kolekcji marki Marella. Oprócz tego panie mogły
skorzystać z baru oraz skosztować koktajli z jadalnymi kwiatami, które zostały skomponowane specjalnie na to wydarzenie. Kolejną atrakcją były warsztaty kulinarne pani Ani z Meraki Bar, która zdradziła tajniki popisowych dań,
a także przygotowała wyśmienity catering.			
ad

foto: Jarosław Gaszyński

Gala przedsiębiorczych kobiet
„Innowacja”, „Debiut roku”, „Z miłości do Szczecina”, „Ikona biznesu” czy „Sztuka, kultura, nauka”… W marcu odbyła się gala Magnolii
Biznesu, podczas której przedsiębiorczym paniom z regionu wręczono wyjątkowe nagrody. Wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy,
a patronat honorowy objął nad nim prezydent miasta. Wśród laureatek
znalazły się m.in. Małgorzata Narożna (księgarnia Fika), Alicja Kowalska
(Manufaktura Czekolady Oderro) i Anita Karyń (Stowarzyszenie Prawy
Brzeg Kultury).			
		
kw

Anita Gałek, Nina Kaczmarek (Kobietowo.pl)

Nagroda Sponsora "She`s Mercedes",
Agnieszka Mojsiuk (Mercedes Benz Mojsiuk), laureatka Halina Kozak

Laureatki Magnolii Biznesu 2018, od lewej: Halina Kozak, Małgorzata Narożna,
Alicja Kowalska, Katarzyna Opiekulska, Ewa Kaziszko, Anita Karyń,
Magdalena Kowalska, Katarzyna Kwaśny

Kapituła od lewej: Justyna Wasilewska, Sylwia Trojanowska, Małgorzata Fieducik,
Monika Pyszkowska i Joanna Latuszek wraz z organizatorkami wydarzenia (Anita Gałek,
Nina Kaczmarek, Kobietowo.pl)

Od lewej: Jakub i Monika Chomiuk (Beauty Group), Nina Manduk-Czyżyk
i Przemysław Czyżyk (Medi Consult), Daria Nowak, Karol Zaliwski

Od lewej: Agnieszka Nykiel-Bobala (Grupa Bono),
Anna Zdanowicz (Master HR), Katarzyna Raczkowska (Master HR)

Geek Girls Carrots, z jurorką Justyną Wasilewską (w środku)

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Ruszyła Strefa 3L
Strefa 3L została oficjalnie otwarta. To miejsce, które jest czymś
więcej niż siłownią i klubem fitness miało specjalną oprawę.
Na inauguracji wystąpił zespół Filharmonii Koszalińskiej, swoje wystąpienia miała Anna Rosiak (coach) i przedsiębiorca Robert Bodendorf. Partnerzy klubu – Dom Lekarski i Północna Izba Gospodarcza
opowiedzieli kilka słów o swojej działalności. Nie zabrakło też słodkiego, ale zdrowego poczęstunku.
ad

Klienci Volvo Auto Bruno i Kamil Mielcarek,
specjalista ds. sprzedaży samochodów Volvo Auto Bruno

Aleksandra Zwolak, manager Strefa 3L Koszalin, Angelika Tomaszewska, manager Strefa 3L
Szczecin, Kamil Żurek, właściciel Strefy 3L, Krzysztof Pakulec, doradca biznesowy

Olga Michałkiewicz

Marcin Borucki fizjoterapeuta, Angelika Tomaszewska,
Beata Ciesielska trener personalny

Zespół Volvo Auto Bruno

Zespół filharmonii z Koszalina

Olga Michałkiewicz i Michał Janeczko,
specjalista ds. sprzedaży samochodów Volvo Auto Bruno

Robert Bodendorf, prezes Zachodniopomorskiego ZPP

foto: materiały prasowe

Wszystkie zalety Volvo
Prezentacja treningu obwodowego
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W trakcie Dni Otwartych Auto Bruno zaprezentowało nowy model – Volvo
V60 Cross Country. Spotkanie z nowym modelem uświetniła swoją obecnością wicemistrzyni świata we wioślarstwie Olga Michałkiewicz, sportowa
ambasadorka Volvo Auto Bruno, która na co dzień jeździ Volvo V40 Cross
Country. Auto cieszyło się dużym zainteresowaniem klientów, którzy mogli
wypytać doradców o wszystkie jego zalety, a przy tym skorzystać ze specjalnie na tę okazję przygotowanych kulinarnych niespodzianek.
ad

foto: Jarosław Gaszyński

Naturalny Dzień Kobiet
W święto kobiet w Hall No1 odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Salon
wraz z marką Clochee przygotował dla gości imprezę w ekologicznym,
naturalnym wydaniu. Program obfitował w wiele „zielonych” niespodzianek. Rozmawiano m.in. o naturalnych kosmetykach, hybrydowych
autach i ekologicznym winie. Spore grono gości, piękna oprawa wizualna oraz atrakcyjne prezenty sprawiły, że wszyscy bawili się doskonale,
a wieczór na pewno na długo zostanie w ich pamięci. 		
kw

Członkinie LC Jantar z zespołem tanecznym „Feme”

Daria Prochenka (prezes Clochee) i Radosław Ross (właściciel Hall No1)

Pokaz mody w wykonaniu „Jantarek”

Agnieszka Ostrowska, Aleksandra Miśkiewicz (agencja eventowa 4 You),
Radosław Ross, pani Małgorzata oraz Agata Szuringer (Hall No1)

Imprezę swoją obecnością uświetniło aż 160 kobiet

Prezydent LC Jantar wręcza obraz wylicytowany
przez uczestniczkę imprezy Katarzynę Michalską

Szybki kurs tworzenia ekologicznych kosmetyków

Izabela Wieczorkiewicz, lek. medycyny pracy Maria Danilkiewicz, Mariola Kojder (Winnice
Kojder) oraz Bożena Gorzkowicz (Pomorski Uniwersytet Medyczny)

Renata Nowakowska, Anna Tarnowska, Joanna Osińska, Jadwiga Liszka, Ewa Karśnicka,
Barbara Marecka, Dorota Jasina-Halina Stanuch, Ewa Krzyżankiewicz, Magda Piasecka,
Ewa Nieżychowska, Ada Zalewska, Grażyna Dąbrowska

foto: Igor Skawiński

Dzień Kobiet z misją
Bartosz Jastrzębski z BMW Mini Bońkowscy oraz zwyciężczyni
nagrody głównej (Mini na weekend) Maria Głowacka

Pokaz mody, występy wokalne i taneczne, licytacje obrazów, sprzedaż fantów oraz doskonały poczęstunek… A wszystko w szczytnym celu. Członkinie Lions Club Szczecin Jantar w tym roku zorganizowały niezwykłe kobiece
święto. Impreza odbyła się w Grand Park Hotelu przy jeziorze Rusałka, a „Jantarki” wsparły wyznaczony na to spotkanie cel charytatywny – zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Wydarzenie wypadło znakomicie, a wszystkie panie świetnie się bawiły.
kw

foto: Jarosław Gaszyński

Spotkanie z biznesem
Przedsiębiorca, dziennikarz i mówca motywacyjny Radek Kotarski,
wielka wymiana wizytówek, ponad 200 zainteresowanych uczestników – spotkanie #businesscontact2019 zorganizowane przez Północną Izbę Gospodarczą w hotelu Radisson Blue okazało się ogromnym
sukcesem. Nowoczesna formuła wydarzenia, ciekawa prezentacja
uczestników i intersujący wykład specjalnego gościa, sprawiły, że po
wydarzeniu pojawiło się wiele pozytywnych opinii.
kw

Agnieszka Cegielska (dziennikarka TVN)

Katarzyna Michalska i Filip Kiżuk (Kiżuk &Michalska doradztwo inwestycyjne)

Zasłuchane WF-istki na widowni

Paweł Wiśniewski (dziennikarz), Radek Kotarski,
Maciej Borowy (wiceprezes PIG), Wojciech Brażuk (dyrektor PIG)

Marzena Perzanowska-Stefańska (dermatolog),
Henryk Sawka (rysownik)

Katarzyna Hubińska (projektantka) z koleżanką Dorotą Nowerską

Tomasz Walburg (wiceprezes ZAPOL)

Joanna Kołaczkowska i Łukasz Pietsch (kabaret Hrabi)

Maria Czerniecka (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)

foto: Jarosław Gaszyński

Kobiecy WF
Anna Jaskot (Bukowy Park Hotel & Restauracja)
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Pełna widownia, dobry humor, inspirujące prelegentki oraz ciekawe tematy…
Tak właśnie upłynął kolejny szczeciński Festiwal Kobiet – Women’s Fest. Był
czas zarówno na świetną rozrywkę, jak i rozwój, śmiech, a także refleksję.
Znakomite grono specjalnych gości pomogło odkryć uczestniczkom wydarzenia różne aspekty kobiecości. Wśród prelegentek wystąpiły m.in. dr Alicja
Długołęcka, Agnieszka Cegielska, prof. Ewa Kołodziejek i Marta Frej. My już
jesteśmy ciekawi kolejnej edycji wydarzenia!			
kw

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Luksusowe otwarcie
Na szczecińskiej mapie zdrowia i urody pojawiła się nowa gwiazda.
Mowa o klinice L.A. Beauty. Na imprezie pojawiło się wielu znakomitych gości, rozdano mnóstwo prezentów. Jednym z nich był voucher
na zabieg Onda, którego zadaniem jest redukcja tkanki tłuszczowej. 				
ad
Piotr Czapiewski, doradca ds. sprzedaży samochodów BMW

Projektantka Sylwia Majdan z Aleksandrą Lendzion, właścicielką kliniki

Dr Katarzyna Bramorska-Lendzion, Aleksnadra Lendzion

Magdalena Młodożeniec-Kałduńska, doradca ds. sprzedaży samochodów BMW z córką

Przedstawicielki Douglas Polska i modelka Magdalena
Furman (druga od lewej)

Paweł Ząbek, dyrektor sprzedaży i Piotr Lisek

Wirtualny test BMW

Marta Sobiechowska, Aleksandra Szymańska, Roksana Rogowska

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Nowe i piękne

Zespół kliniki, od lewej: dr Izabela Wierzbicka, Aleksandra Lendzion, Sara Olewicz

BMW seria 3 miało wyjątkową premierę. W salonie BMW Bońkowscy auto
zaprezentowali uroczyście – lekkoatleta Piotr Lisek, medalista Mistrzostw
Świata i Ada Mazan. Podczas imprezy samochód był prezentowany przez
specjalistów z salonów, można było wygrać jazdę testowa tym modelem.
Wśród innych atrakcji wirtualny test BMW, drukowanie pamiątkowych gadżetów drukarką 3D, catering, koktajle i wiele innych atrakcji.
ad

foto: Jarosław Gaszyński

Bank na targach
Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz, które odbyły się w Netto
Arena pozostają najlepszym sposobem na korzystne znalezienie mieszkania, domu lub działki. Na tej imprezie nie mogło zabraknąć PKO Banku
Polskiego, lidera na rynku kredytów hipotecznych. Z tej okazji bank przygotował specjalną ofertę dla osób, które podczas targów zadeklarowali
chęć skorzystania z oferty kredytu hipotecznego. Poza ofertą kredytową bank przygotował także atrakcje dla najmłodszych.
ad

Wioleta i Piotr Jagła

Tomasz Jakubiak, kucharz i Joanna Różycka, współwłaścicielka Wyszaka

Michał Jagła, współwłaściciel Wyszaka i Tomasz de Weyher

Mciej Nosek, Ewa Grześkowiak

Piotr Heugel, Volvo Auto Bruno i Joanna Heugel, Agencja Wonder

foto: Jarosław Gaszyński

Czwórka Wyszaka
To już 4 lata jak Wyszak pod dowodzeniem rodzeństwa Joanny Różyckiej
i Michała Jagły rozpieszcza podniebienna gości. Podczas urodzin nie zabrakło
pysznych dań oraz piwa… a to lało się strumieniami, szczególnie ukochany
przez klientów Amber. Na tę miła okoliczność pracownicy Wyszaka założyli
rockowy zespół i wystąpił przed gośćmi lokalu. Zabawa trwała długo.
ad
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Kroniki

SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
GABINETY LEKARSKIE
AMC ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
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
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
Vitrolive ul. Kasprzaka 2
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
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria adwokacka al. Boh.Getta
Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria adwokacka ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki Królowej – kancelaria adwokacka ul. Kr.Jadwigi 13/12
Mikołaj Marecki – kancelaria adwokacka ul. ks. Bogusława X 1/2 lokal 8
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino
7/1
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka ul. Bogusława 5/3
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwokacka ul. Wyszyńskiego 14
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna al. Jana Pawła II 17
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska ul. 5 lipca 9/1
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców al. Niepodległości 17
ZBROJA – adwokaci ul. Więckowskiego 1b/8
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Coffe House Center al. Wojska Polskiego 32
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12
Columbus Coffe ul. Wawrzyniaka 9
Columbus Coffe Aleja Piastów 5
Columbus Coffe ul. Przestrzenna 4
Columbus Coffe ul. Kopernika 1

Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Quattro Cafe ul. Tkacka 64d
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Kaskada
Starbucks CH Galaxy
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
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Lider House ul. Modra 92/2
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15
SGI pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
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 26
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
Bokaro bulwar Gdański 11
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Domokoncept ul. Santocka 39
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
Hexeline CH Galaxy - parter
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Impresja ul. Śląska
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
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
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Akademia Fryzjerska Gawęcki Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter) ul. Krzywoustego
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Depi Lab ul. Kaszubska 52
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
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
Ilona Szewczuk Micropigmentation Artist ul. Mikołaja Kopernika 6
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
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Optegra ul. Mickiewicza 140
Optic Center Ekspres al. Wyzwolenia 2
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
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
Centrum Informacji Turystycznej Aleja Kwiatowa
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

NOWE I EKSKLUZYWNE
OSIEDLE NA POGODNIE
PRZY KORPUSIE NATO

TELEFON: 801 110 111
WWW.APARTAMENTYPOGODNO.PL

Jedno z najbardziej zaawansowanych
technologicznie centrów medycznych w Polsce.
AMC Art Medical Center
ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin
tel. +48 91 820 20 20
www.artmedicalcenter.eu

