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Zużycie paliwa: 7,2–8,6 l/100 km (cykl mieszany); emisja CO₂: 188–226 g/km (cykl mieszany).
Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO₂ WLTP” w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia
wykonawczego
2017/1153.
Wartości zużycia
paliwa obliczono
na bazie tych danych. Dane
nie km,
dotyczą
konkretnego
pojazdu
i nie są częścią oferty,
Citan – zużycie(UE)
paliwa
w mieście/poza
miastem/średnio:
4,7-8,1/4,2-5,8/4,3-6,5
l/100
średnia
emisja CO
₂: 112-147 g/km;
lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości te są zmienne w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Klasa X – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 8,1-10,3/6,9-8,3/7,5-9,0 l/100 km, średnia emisja CO₂: 197-236 g/km;
Sprinter – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 8,6-10,6/6,2-9,0/7,1-9,6 l/100 km; średnia emisja CO₂: 186-252 g/km;
Vito – zużycie paliwa w mieście/poza miastem/średnio: 6,6-8,7/5,0-5,9/5,7-6,5 l/100 km, średnia emisja CO₂: 150-177 g/km*.

Profesjonaliści rocznika 2018.
Noworoczna oferta to Twoja szansa na rozwój biznesu. W salonach Mercedes-Benz czekają
na Ciebie ostatnie gotowe do odbioru vany z rocznika 2018. Wybierz profesjonalistę, z którym
odniesiesz sukces: miejskiego Citana, wszechstronne Vito, niezawodnego Sprintera lub luksusowego
pick-upa Klasy X. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj swój noworoczny rabat.
Oferta obejmuje:

• noworoczny
rabat V. Czas na Twój ruch.
Nowa
Klasa
• promocyjny leasing 102%**
• ochronę gwarancyjną wydłużoną do 4 lat***

Twoja przestrzeń i komfort wnętrza. Luksusowe wyposażenie i nowy silnik o mocy 239 KM
z przyspieszeniem do 100 km/h nawet w 7,8 s. Dla rodziny na wakacjach i do pracy
aż do wieczora. Twoja decyzja?
Nowa
*Podane Klasa
wartościVustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to „zmierzone
wartości CO2 NEDC” w myśl art. 2 nr 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152. Zużycie paliwa
zostało obliczone na podstawie tych wartości. Ze względu na zmiany prawne obowiązujących procedur
kontrolnych w świadectwie zgodności pojazdu obowiązującym w odniesieniu do dopuszczenia pojazdu
do ruchu mogą być wprowadzone wyższe wartości.
**Koszt procentowy dla umowy na 24 m-ce i 45% wpłaty wstępnej. Produkt Mercedes-Benz Leasing
*Polska
Promocja
1% –dla
rata
miesięczna netto
wynosi
1% cenynie
katalogowej
brutto pojazdu.
Sp. z Lease&Drive
o.o. przeznaczony
przedsiębiorstw.
Niniejsza
informacja
stanowi oferty
wWarunki
rozumieniu
Kodeksu Cywilnego.
przykładowej
kalkulacji: wpłata wstępna 5% wartości pojazdu, okres umowy 48 miesięcy,
***Szczegóły
oferty
u doradcy
handlowego.
średnioroczny
przebieg
25 000
km, możliwość zwrotu pojazdu na koniec umowy.

za 1% ceny miesięcznie*

Produkt Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. dostępny dla przedsiębiorstw.
Liczba pojazdów dostępnych w promocji jest ograniczona.

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K.,

ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: + 48 91 48 08 716; ul. Koszalińska 89, Stare Bielice, tel.: +48 94 34 77 376

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o., ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, tel.: +48 22 312 70 00, faks: +48 22 312 60 60
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Dobrze spędzacie wakacje?
Ja z uśmiechem wspominam niektóre sytuacje i mimo tego, że grałam pierwszoplanową rolę w całej serii absurdów rodem z „Monty Pythona” nie tracę humoru.
Ba! Nawet jestem dumna, że podczas tego lata tyle się nauczyłam! Już wiem jak nie
dać się wyprowadzić z równowagi, oddychać głęboko, choć nie byłam na żadnym
kursie jogi. Zapytacie, jak to możliwe…?
A co zrobić gdy... ktoś mi wjeżdża w tył samochodu w dzień wyjazdu? Deser w kawiarni podawany jest przez 40 minut? Właścicielka pensjonatu myli się przy wypisywaniu rachunku za pobyt i mówi, że ją próbuję oszukać?
To była moja wakacyjna rzeczywistość. Do tego można dodać jeszcze kelnerki,
z którymi trudno się dogadać po polsku i gigantyczne korki na trasie. Trzeba było
jechać pociągiem! Choć staram się być optymistką, śmiechem zbywać niektóre
przypadki, po pewnym czasie moje różowe okulary na nosie robiły się jakby bardziej szare…
Jeśli myślicie, że to kolejny tekst z cyklu „narzekanie”, mylicie się. Musiałabym
jeszcze spory akapit poświęcić pogodzie. A ta akurat była deszczowa, w związku
z czym mój niespełna roczny syn, mając do dyspozycji mały, pensjonatowy pokoik
próbował go roznieść w pył… No… ale miałam nie narzekać.
To po co Wam to piszę?
Może Wy znacie odpowiedź – co się stało z ludźmi? Halo, moi drodzy, gdzie jesteście? Czy świat wziął urlop? Począwszy od kelnerów, skończywszy na paniach w informacji. Czy to nowy styl na „muchę w smole”? Przecież ustaliliśmy już wcześniej,
że nie było męczących upałów, powodujących prostowanie zwojów mózgowych...
Jestem pełna podziwu, że tak można funkcjonować… Może to jest jakiś rodzaj luzu,
którego nie rozumiem albo mam za duże wymagania? Otwierając za każdym razem oczy ze zdziwienia nauczyłam się przez te wakacje jednego – cierpliwości. Nie
przypuszczałam, że mam w sobie takie jej pokłady. Bo w sumie, czy mi gdzieś się
spieszy, skoro mamy wakacje? Czy te kilka minut coś zmieni? Choć z jednej strony
doceniam tą wakacyjną naukę, z drugiej uświadomiłam sobie, że chyba już tęsknię
za jesienią… Ożywi się sezon kulturalno-sportowo-imprezowy i wszyscy wrócą
na właściwe tory. Dlatego też sierpniowy numer Prestiżu jest już mocno przepełniony jesiennymi zapowiedziami. Z utęsknieniem czekam na tę jesienną energię.
Oby do września!

Izabela Marecka
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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
* Znowu nasz region stał się sławny na cały kraj, Europę, a może i resztę
globu. Z jakiego powodu? Tym razem najstarszego zawodu świata. Jeden
z internetowych portali zajmujących się finansami, zaprezentował najnowsze stawki, jakie żądają polskie „Córy Koryntu” za swe usługi. I
spodnie same opadają, z wrażenia. Rekordowe stawki to 5 tys. zł za godzinę i kilkadziesiąt tysięcy za całą dobę. Najwięcej takie usługi kosztują w
dużych ośrodkach i wakacyjnych kurortach. W Warszawie to średnio 277
zł za godzinę „realizacji marzeń”. W Krakowie średnia godzinowa stawka
to około 232 zł, a we Wrocławiu 233 zł. I w tym momencie wracamy do początku tej wstrząsającej informacji. Jakie ceny obowiązują w zachodniopomorskich kurortach? W Międzyzdrojach średnia cena, to 440 zł. Taniej
jest w Świnoujściu. Tam średnio
trzeba zapłacić 193 zł. A teraz trzymajcie się ludzie! Rekord, za godzinę usług, należy do pani z Międzyzdrojów. Jej stawka, to 5 tys. zł! Za
co! Kto to jest!?! Niech się ujawni,
pokaże! Niech zblednie i zemdleje Miss World oraz inne misski na
świecie! Niech się zgłoszą ci, którzy skorzystali z tej oferty. Niech
się podzielą wrażeniami, opiniami!
Czy warto było brać „chwilówkę”
na ten cel? Czy warto było ciułać
na tę godzinę zapomnienia? Czy
sprawdziła się teoria Karola Marksa, że „ilość przechodzi w jakość”?
W tym przypadku ilość wywalonych pieniędzy w jakość usług.
* Media, nie tylko rządowe, wszem
i wobec głoszą, że sytuacja gospodarcza w Polsce bardzo dobra. Tak
dobra, że to praca szuka człowieka, a nie człowiek pracy. Pracodawcy biją się o pracowników. Oferują
coraz wyższe stawki wynagrodzenia oraz inne zachęty. A pracownicy kręcą nosami, wybrzydzają i marudzą szukając, grzebiąc w ofertach
jak w ulęgałkach. Ale nie wszędzie, o nie. Bywa i tak, że tej wymarzonej,
wyśnionej, jedynej, ukochanej, prawdziwej „pracy życia” człowiek dostać
nie może. I rozczarowanie się pojawia okrutne, ból, zawód, frustracja, a
nawet złość i chęć zemsty. Do takiej sytuacji doszło w lipcu tego roku w
pewnym zachodniopomorskim powiecie. Policja otrzymała informację,
że w jednej z tamtejszych nadmorskich miejscowości ktoś się włamuje
do toalet przy plaży i kradnie pieniądze pochodzące z działalności owych
przybytków. Tym razem funkcjonariusze zadziałali błyskawicznie. Już po
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kilku godzinach sprawca został ujęty. Okazało się nim jeden z mieszkańców – 61-letni mężczyzna. Podczas przesłuchania przyznał, że kradł, ale
miał powód. Robił to z zemsty. Bo nie został zatrudniony przy …obsłudze
toalet. Teraz odpowie przed sądem. Za włamanie grozi mu nawet 10 lat
więzienia. I po co było to wszystko? A wystarczyło przyjąć człowieka do
pracy – zaspokoić ambicje, wyciągnąć pomocną dłoń, spełnić dobry uczynek. A może byłby idealny na tym stanowisku? Może sprawdzałby się wyjątkowo odpowiedzialnie w roli „dziadka klozetowego”? Może byłyby to
najczystsze toalety na całym polskim wybrzeżu Bałtyku? A powiat miałby
powód do dumy, miałby się czym pochwalić. Może byłaby to nawet jedyna
pozytywna rzecz, godna odnotowania podczas tych wakacji na tym terenie? Nie dowiemy się tego. Bo ktoś,
kiedyś nie chciał dać komuś szansy.
* Do nader tajemniczego zdarzenia
doszło w jednym ze szczecińskich
tramwajów linii numer 11. Miał
jechać na ulicą Ludową. Ale nagle
z głośników pojazdu popłynęła zapowiedź po niemiecku informując
o trasie przez… centrum Berlina.
Tramwaj pochodzi ze stolicy Niemiec. Woził pasażerów od końca
lat 80. XX wieku. W Szczecinie jest
od 2008 roku. Oryginalny, niemiecki system informacji pasażerskiej
został dawno wyłączony i zainstalowano nowy z nazwami szczecińskich przystanków. Aż tu nagle, po
tylu latach, nie wiadomo skąd przypomniał sobie skąd jego ród! Przypadek? Już się pojawiło kilka teorii.
Pierwsza – wszystko to z powodu
długotrwałych upałów. Instalacja
nie wytrzymała, dostała porażenia
słonecznego, zagotowała, przepaliła i pomieszało jej się gdzie teraz
tramwaj kursuje i w jakim języku
informuje. Druga – to prowokacja określonych sił (nie będziemy wnikać
w szczegóły – czyja i na kogo zlecenie przeprowadzona). Trzecia – specjalny, wakacyjny, ukłon pod adresem niemieckich turystów. Czwarta –
kryptopromocja nowo powstałej w Szczecinie szkoły języka niemieckiego
pod nazwą „Hande hoch” i hasłem: „Uczymy wszędzie i w każdych warunkach”. A niemiecki w tramwaju miał tylko udowodnić prawdziwość tej
tezy. O Mein Gott!

rysował: Arkadiusz Krupa

Magdalena Zawadzka
Porky

Viki Victoria cafe

Restauracja przyciąga smakiem

Prosto z beczki

nie firmowe, np. lunch służbowy.

Pyszna kawa, herbata, ciasta, tarty i śniadania, a wśród nich m.in.
kolorowe kanapki, omlety na słodko lub wytrawnie, jajecznica, tosty,
owsianki oraz sałatki. Na miejscu
można także napić się kombuchy,
czy spróbować wegańskiego deseru, np. z tapioką i mlekiem migdałowym. W ofercie jest też spory
wachlarz napojów na lato: kawy
na zimno, herbaty mrożone, lemoniady i soki świeżo wyciskane.
Prócz tego, ładny wystrój wnętrza,
miła atmosfera oraz przyjazna obsługa, a do tego miejsce znajduje
się w centrum miasta.

Nowe miejsca na imprezowej mapie Szczecina. Ciekawy klimat,
nietuzinkowe trunki i przyjemna atmosfera – gwarantowane!
W Prosto z beczki można napić
się m.in. kolorowych drinków,
wódki z beczki, piwa, kawy,
a nawet zjeść lekką przekąskę
lub smacznie danie. Znajdzie się
też miejsce na tańce przy muzyce
na żywo. Kilka razy w miesiącu
w Beczce można również posłuchać twórczości różnych artystów.
W tym miejscu goście czują się bardzo swobodnie.

Szczecin, Wielka Odrzańska 20

Szczecin, Plac Zwycięstwa 5A

Szczecin, Księcia Bogusława X

i wyglądem. To nowoczesny, designerski lokal z zaskakującą kuch-

nią, w którym można spróbować
wyjątkowych dań z wieprzowiny,
m.in. szarpanej, marynowanej czy

długo pieczonej. W ofercie są mięsne dania główne, sałatki, burgery
w różnych wariantach i śniadania,
wśród których specjalnością są

gofry. W Porky można nie tylko

dobrze zjeść, ale też zorganizować
imprezę okolicznościową, spotka-

- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Położnej

Magdalena Zawadzka stworzyła miejsce dla kobiet i ich rodzin,
w którym jest nowocześnie, kolorowo oraz przytulnie. Położna
oferuje przygotowanie do macierzyństwa w formie edukacji, finansowanej przez NFZ. Po porodzie
pacjentkom zapewnia ciągłość
opieki, dzięki wizytom u noworodka. Zapracowani mogą skorzystać
z odpłatnych weekendowych kursów Szkoły Rodzenia. W 2015 r. została wyróżniona tytułem Położna
na Medal.
Szczecin,
Klemensa Janickiego 27/ U 63

reklama

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja
Choroby kobiece
Diagnostyka piersi
Niepłodność

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

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej
Tarczycy
Piersi

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

PROMOCJA

20%

promocja 50%
na zabiegi
Mona
Lisa Touch
NA ZABIEGI
MONA LISA TOUCH

Iwona Linke Atelier

Time for Wax

Browar Folga

Strefa Jogi

Piękne wnętrze, przyjemna atmosfera, nowoczesne marki, kobiece projekty – w Iwona Linke
Atelier można kupić wyjątkowe
ubrania polskich projektantów.
Oferta jest skierowana do odważnych, pewnych siebie i niezależnych przedstawicielek pań.
W atelier można znaleźć zarówno eteryczne bluzki boho, jak też
wygodne zestawy dresowe czy
zmysłowe sukienki. Właścicielka
butiku podkreśla, że każda kobieta znajdzie tu coś dla siebie. Panie
będą też mogły liczyć na porady
dotyczące strojów.

Jedna z największych sieci salonów depilacji woskiem w Polsce,
otworzyła w Szczecinie swój drugi
punkt. W ofercie – szybka i profesjonalna depilacja, wizyty bez
umawiania oraz pełen komfort.
Time for Wax gwarantuje pełne
bezpieczeństwo oraz zachowanie intymność w trakcie zabiegu.
Pracujące w salonach kosmetyczki przeszły wieloetapowe szkolenia teoretyczne oraz praktyczne
istaże pod opieką mentorek.
W salonach przykłada się dużą
uwagę do standardów higieny. Do
każdego nałożenia wosku używa się
jednorazowej, drewnianej szpatułki!

Rzemieślnicze piwo, smaczna
kuchnia, wyjątkowy klimat, profesjonalna obsługa, dobra lokalizacja – Browar Folga w Gryficach to
miejsce, w którym można pofolgować swoim zmysłom! Niezależnie od tego, czy ktoś marzy o rodzinnym obiedzie, romantycznym
weekendzie we dwoje, wypadzie
z przyjaciółmi na piwo, czy zorganizowaniu dużej uroczystości
albo konferencji. Miejsce to browar, hotel i restauracja w jednym,
dlatego każdy znajdzie tu coś dla
siebie!

Joga to nie tylko wymagające ćwiczenia, ale też sposób na relaks.
Pomaga rozluźnić mięśnie, zwiększa wydolność, dotlenia, redukuje stres i poprawia koncentrację.
W szczecińskiej Strefie Jogi można
praktykować m.in. jogę sivananda
i klasyczną oraz vinyasa. Szkoła
ma bogatą ofertę różnorodnych
zajęć: dla początkujących, bardzo
spiętych, pracujących przy biurku,
seniorów, mam i dzieci, czy wyjątkową ofertę dla najmłodszych,
łączącą jogę i naukę angielskiego.
Zajęcia prowadzą doświadczeni
nauczyciele, którzy chcą dzielić się
z innymi dobrą energią.
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Mamy ponad 35 lat doświadczenia

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

JEANS
HIGH FASHION

„Uwaga, Śmieciarka jedzie – Szczecin” – od ogłoszenia na tej facebookowej grupie, zajmującej się szeroko pojętym recyklingiem,
wszystko się zaczęło. Julia Czarnecka napisała post, że poszukuje
niepotrzebnych jeansów. Cel – uszycie spódnicy.
Moda nie musi być droga. Kreacja naśladuje paradoksalnie high fashion, a w rzeczywistości wydałam na nią paręnaście złoty – mówi
młoda projektantka, na co dzień artystka wizualna i studentka
fotografii na Akademii Sztuki. – Spódnica została uszyta z jeansów zebranych od mieszkańców Szczecina. Zgłaszali się do mnie
w odpowiedzi na posta. Reszta elementów została zakupiona
w lumpeksie w najtańszych dniach. Na uszycie kreacji spędziłam
około 40 godzin. Projektowi towarzyszy sesja zdjęciowa, która jest
także dziełem Julii. – Sesję wykonałam od zera – dodaje. – Od konceptu, uszycia, makijażu, po oświetlenie i postprodukcję.
Julia aktualnie przebywa na Majorce i po pobycie na hiszpańskiej
wyspie zamierza wydać czasopismo, który skupi się na problemie
śmieci, turystyki, a także poruszy temat powtarzalności i wielości
elementów urbanistycznych.

foto, projekt, wizaż i produkcja: Julia Czarnecka / modelka Alicja
Czarnowska

DZIEWCZYNY
W PÓŁFINALE KONKURSU
We wrześniowym półfinale konkursu Miss Polski 2019 zobaczymy dwie nasze dziewczyny. Pierwszą z nich jest Paulina Polak, Miss Polski
Województwa Zachodniopomorskiego 2019. Drugą, wicemiss - Justyna Niegolewska.

Justyna ma 27 lat. Przyznaje, że o konkursach piękności
marzyła od dziecka. Dopiero niedawno zdecydowała się
wziąć w takim udział. – Marzy o tym chyba każda dziewczyna. Marzenie jednak zawsze odkładałam na przyszłość
– opowiada. – Byłam już miss Festiwalu Gwiazd Sportu
w 2018 roku w Dziwnowie, później był konkurs miss województwa i to kolejny etap. Oczywiście bardzo się cieszę,
że zostałam wyróżniona. Nie ukrywam, że jest to dla mnie
duże zaskoczenie.
Niegolewska, w przeciwieństwie do wielu innych miss, nie
spędza czasu na siłowni. W każdym jednak dniu stara się
organizować dla siebie inne aktywności, jazdę na rolkach
czy bieganie. – Przez pół roku, gdy jest sezon, prowadzę
ośrodek kolonijny mojego taty dla 600 osób w Dąbkach.
Drugą połowę spędzam w Szczecinie. Zajmuję się jednocześnie obłożeniem ośrodka na sześć wakacyjnych miesięcy, od maja do września. Mam co robić przez cały rok.
Dziewczyna zdradza, że ma ogromne wsparcie właśnie

w tacie – Macieju. To on jest jej największym kibicem
– Jest dumny, że odważyłam się spróbować swoich sił
w konkursie. Na każdym jego etapie bardzo mnie wspierał – mówi.
Druga kandydatka, Paulina Polak, pochodzi z niewielkiej
miejscowości położonej niedaleko Goleniowa. Jest studentką administracji na wydziale prawa i administracji
w Szczecinie. Mimo, że wygrała konkurs Miss Polski Województwa Zachodniopomorskiego, również ona musi
przechodzić poszczególne etapy kwalifikacji do konkursu finałowego. – Gdy byłam dzieckiem nie przepadałam
za zdjęciami, dlatego też niewiele mam ich z dzieciństwa
– przyznaje. – Zmieniło się to, gdy poszłam do liceum.
Tam wygrałam pierwszą sesję zdjęciową. To dodało mi
odwagi, polubiłam obiektywy aparatów oraz kamer. Niezwykle się cieszę, że doszłam do półfinału. Zobaczymy,
jak dalej potoczy się ta przygoda.

autor: Andrzej Kus / foto: Patrycja Wieczorek
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Wydarzenia

REBEL, REBEL
Pochodząca ze Szczecina fotograf Marta Literska nie odpoczywa. Jej ostatnia autorska sesja została zatytułowana
„Rebel”. Podłożem dla niej były hasła: wyzwolenia, siły, sprzeciwu, nonkonformizmu. Nie bez znaczenia był także wybór
modelki.
– Helene Selam Kleih jest modelką i pisarką, autorką książki
„Him + His”. To antologia badająca mocne i słabe strony mężczyzn i ich zdrowia psychicznego. Po przestudiowaniu jej osoby i prywatnej historii wiedziałam, że tylko ona może stanąć
przed moim obiektywem – wyznaje Marta. – Zależało mi na
tym, by oddawała wrażenie rebeliantki, w wyglądzie była jakby poza płcią. Takie było moje wyobrażenie i na tym oparłam
swój wkład artystyczny.
Efektem jest subtelna sesja, ale niepozbawiona dwuznaczności i „pazura”.

ad / foto: Marta Literska
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DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ
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NA WYNOS

Luxury Permanent make up

by

Marta Czerkawska - Burgs

Barwniki z Certyfikatem Medycznym

Jakość od 12 lat
Higiena, indywidualność makijażu
Marta Czerkawska-Burgs Permanent Make Up
martaczerkawska_beautyexpert

Moda na wojnie
z plastikiem

– Robię zakupy i to jest jakiś dramat, 80-90% artykułów zapakowanych jest w plastik. To straszne! Zalewamy świat śmieciami – szczecińska projektantka mody Kasia Hubińska wzięła sprawy swoje ręce
i postanowiła sprzeciwić się temu procederowi i zaczęła szyć woreczki na artykuły na wagę.
– Jak mam tylko chwilę, to szyję. Mam mnóstwo resztek materiałów
albo takich, których nie da się już oddać potrzebującym, ale można je
pociąć i zszyć na nowo – mówi projektantka. – Staram się nie kupować
niczego, co jest zapakowane w plastik, nie używam woreczków foliowych. Przeraża mnie ta ilość plastiku. W domu segregujemy śmieci
i zanim normalny kosz napełni się odpadami, to torbę plastiku wynoszę 3 razy!
Oprócz woreczków Kasia Hubińska tworzy też eleganckie torby
z haftem „Folia stop!, Plastik stop!” Wszystko z materiałów pochodzących z recyklingu. – Wiem, że to kropla w morzu, ale jeśli wszyscy
się do tego przyłączymy to może uda się wywrzeć presję na producentów i wyeliminować folię i plastik z naszego życia – dodaje na koniec.

ad / foto: materiały prasowe
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Dziewczyna
Playboya

Nicole Gregorczuk to pochodząca ze Szczecina topmodelka, która na
stałe mieszka w Berlinie. Została gwiazdą sierpniowego wydania czasopisma Playboy Polska.
Nie tylko wystąpiła na okładce, ale również w sesji zdjęciowej, inspirowanej m.in. Brigitte Bardot. Wszystko zostało utrzymane w wakacyjnym, lekkim, naturalnym klimacie. Królowało słońce, wiśnie i oczywiście Nicole. Fotografie wykonała Kasia Bielska. W Playboyu można
także przeczytać wywiad z modelką. Czym jest dla niej seksapil?
– Pewnością siebie. Ludzie, którzy akceptują siebie i czują się dobrze
ze sobą, są niesamowicie pociągający. Seksapil to nie tylko atrakcyjność fizyczna. Seksapil to sposób bycia, charakter, to „coś”, co powoduje, że ludzie chcą ciebie bardziej. Pragną cię – powiedziała Nicole
w rozmowie przeprowadzonej przez Annę Mierzejewską, nową redaktor pisma dla panów. Prócz lektury najnowszego polskiego Playboya,
polecamy odwiedzić także profil topmodelki na Instagramie: www.
instagram.com/nicolegregorczuk/.

kw/ foto: Kasia Bielska, Playboy Polska, sierpień 2019
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Ścianka Bolka
Ewa Demarczyk
Jest takie miejsce w Szczecinie, niezwykłe, na którego ścianach widnieją autografy i krótkie wpisy sławnych osób, które
pojawiły się w ciągu wielu ostatnich lat w stolicy Pomorza
Zachodniego. To restauracja „Na Kuncu Korytarza”. A każdy
wpis kryje jakąś anegdotę z nim związaną. Dzieli się nimi właściciel lokalu Bolesław Sobolewski.
***
– Legenda polskiej piosenki, kultowa postać, Wielka Dama
Muzycznej Sceny. Bylem w niej zakochany, byłem jej fanem
i wielbicielem, zawsze pod jej wielkim wrażeniem. Jej piosenki i interpretacje były czymś niezwykłym. Tajemnicza, fascynująca, niezwykła, rzadko koncertująca, rzadko pokazująca
się publicznie. Pojawiła się w moim lokalu kilka lat temu.
Okazało się, że w Szczecinie odwiedza znajomych. I dzięki
nim właśnie ją poznałem. A raczej zostałem przedstawiony.
Bo sam nigdy nie śmiałbym podejść. Zaczęliśmy rozmawiać
i nie wiem jak to się stało, ale przegadaliśmy trzy godziny!
Będę się tym chwalił do końca życia: siedziałem przy stole
z Ewą Demarczyk! I to nie minutę, dwie, ale trzy godziny! Rozmawialiśmy przede wszystkim o dawnych czasach. Pozwoliłem sobie przypomnieć czasy Festiwalu Studenckiego Fama.
Ale tego prawdziwego, który był prawdziwym wydarzeniem
artystycznym, z lat 60. i 70. ubiegłego wieku, który gromadził tłumy i dzięki któremu pojawiło się na polskiej scenie
kilka prawdziwych gwiazd piosenki, kabaretu, sztuki. Wtedy
byłem także w teatrze Zielone Tarcze. I w jakiś sposób znaleźliśmy się za kulisami koncertu Ewy Demarczyk podczas
Famy w świnoujskim Domu Kultury. Pamiętam, że wtedy
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Felieton

w jej zespole grał jako skrzypek Zbigniew Wodecki. Jak
wszystkich, także i mnie już wtedy szokowały jego wspaniałe
włosy, fryzura. Wszystkie bilety na koncert Ewy Demarczyk
zostały sprzedane. A kosztowały niemało, około 50 złotych.
A przypomnę, że wtedy pół litra wódki kosztowało ponad
40 złotych. Okazało się, że pod salą zgromadziło się wielu
studentów, których nie było stać na bilet, a bardzo chcieli
zobaczyć i posłuchać Ewę Demarczyk. Zaczęli skandować:
„Ewa, no coś Ty?! Jesteś z naszego środowiska, dlaczego nie
chcą nas wpuścić na Twój koncert. Nie mamy tyle pieniędzy!
Nie stać nas!”. I wtedy piosenkarka wykonała piękny gest.
Kazała otworzyć boczne drzwi sali koncertowej Domu Kultury. Tłum studentów wpakował się do środka. Kto się nie zmieścił, stał na zewnątrz i słuchał tego koncertu. Przypomniałem
tę historię. Demarczyk zaczęła się śmiać, dziwiąc się, że pamiętam to wydarzenie. Ale i wzruszyła się. Odwzajemniła się
kilkoma zabawnymi historiami z czasów PRL, kiedy koncertowała z zespołem w tzw. „demoludach” oraz m.in. na komunistycznej Kubie. Opowiadała jak np. są na plaży, odpoczywają, opalają się, wybija południe, a tu nagle, nie wiadomo
skąd, dochodzi do nich dźwięk hejnału z Wieży Mariackiej.
Okazało się, że to Zbigniew Wodecki wszedł na dach jakiegoś
wieżowca w Hawanie i odegrał hejnał. Zadziwił wszystkich.
Podobnie jak mnie Ewa Demarczyk. Otwarta, ciepła, piękna,
wrażliwa. A otaczał ją przecież taki nimb niedostępności, dystansu. Niezwykła kobieta, wspaniałe spotkanie – wspomina
Bolesław Sobolewski.

autor: Dariusz Staniewski
/ foto: Jarosław Gaszyński, Wikipedia

wyobraźni
Przekraczając bramę naszego cyrku, przekroczyliście granice dwóch zupełnie różnych światów. Wstąpiliście w inny wymiar, który być może z początku
wyda wam się dziwny, trochę straszny, ale uwierzcie, z naszego punktu widzenia dziwnie i strasznie, bywa tam, na zewnątrz. I gwarantuję, że im dłużej tu z nami zostaniecie, tym trudniejszy będzie powrót do rzeczywistości.
W naszym świecie dziwność to norma, dziwność jest tu pożądana. Czasami
mówimy, że życie to cyrk. Dla ludzi, których za chwilę będziecie mieli okazję
podziwiać na tej scenie, to cyrk stał się życiem. To, co zobaczycie, wyda wam
się być może zdumiewające, czy wręcz niemożliwe. Ale proszę pamiętać,
wszystko co się tu wydarzy, to prawda i wszystko to zostało okupione ciężką
pracą, potem, łzami i... odrobiną magii.

Sylwia i Dariusz Matczak – właściciele
In spe. Ich program nazwany „Freak
Show” został uhonorowany MP
Power Awards 2018, która jest
najważniejszą nagrodą w branży
eventowej.

Temat z okadki
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Tak rozpoczyna się „Freak Show”, jedyne w swoim rodzaju widowisko oparte na sztuce cyrkowej, stworzone
przez In Spe, agencję eventową ze Szczecina.
Ten niecodzienny pomysł został doceniony. Firma In Spe
została wyróżniona MP Power Awards 2018, najważniejszą nagrodą w swojej branży.
Inspiracją do stworzenia imprezy był teatr osobliwości
z występującymi w nim akrobatami, tancerkami, iluzjonistami i z prowadzącym go ekscentrycznym dyrektorem
cyrku. Pomysł został również zaczerpnięty z jednego
z sezonów serialu American Horror Story, którego akcja rozgrywa się właśnie w takim cyrku. – Projekt całej
imprezy został drobiazgowo opracowany przez nasz zespół. Oprócz mnie i mojego męża Dariusza, pracowała
przy nim Monika Matusiewicz, spiritus movens całego
przedsięwzięcia – wymienia Sylwia Matczak, właścicielka In Spe. – Zależało nam, aby uczestniczące w nim osoby przeżyły przygodę, przeniosły się do innego świata.
Tym klientem była szczecińska firma Coloplast Business
Center, działająca w branży medycznej i złożona głównie
z młodych ludzi. – To sympatyczna ekipa, bardzo otwarta
na nowe rzeczy – mówi Sylwia Matczak. – Firma nie boi
się wyzwań i przyjęła naszą propozycję. Mimo iż, tworzą
ją ludzie o różnych poglądach oraz charakterach, to udało się zebrać chętnych i wyłonić z tej grupy najodważniejszych, którzy wzięli czynny udział w show.
Casting, próby, show

Udział, o którym wspomina szefowa In Spe, to nic innego jak występ pracowników firmy przed publicznością.
To, że składała się na niego grupa kolegów z pracy, niewątpliwie było dodatkowym wyzwaniem. Ale zacznijmy
od początku. Show poprzedził casting, który wyłonił
przyszłych artystów. W trakcie przesłuchania uwzględniono pasje, a przede wszystkim predyspozycje uczestników. Okazało się, że wśród pracowników Coloplastu znajdują się prawdziwe cyrkowe talenty. – Osoby wyłonione
z castingu, trenowały przez sześć tygodni pod okiem zawodowych artystów cyrkowych – opowiada Sylwia Matczak. – Pracowała z nimi Kompania Marzeń: grupa animatorów sztuki cyrkowej prowadzona przez Jakuba Henke
i Pawła Królika. To wspaniali fachowcy, mający duże doświadczenie z zakresu sztuki cyrkowej, pantomimy, iluzji
oraz sztuk teatralnych. Członkowie trupy cyrkowej z ich
pomocą próbowali swoich sił w żonglerce, akrobatyce,
iluzji i ewolucjach z ogniem – wyjaśnia Sylwia.

Temat z okadki
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Finałowy występ był pokazem dopracowanym w najdrobniejszych
szczegółach: wygląd uczestników i scenografia miały równie ważną
rolę jak zdobyte umiejętności. In Spe zadbało, by wszystko wyglądało
jak w prawdziwym cyrku. Charakteryzacją artystów zajęli się profesjonaliści. Wizażem Agnieszka Jarzębska, stylizacją fryzur – Małgorzata
Dulęba-Niełacna. Scenografię stworzyła ekipa In Spe, o oświetlenie zadbał Marcin Grzybowski, za nagłośnienie odpowiedzialny był Mateusz
Bełczącki, zdjęcia wykonał Sebastian Wołosz, a całość rozegrała się
w zupełnie odmienionej sali w Netto Arena, przy współpracy z Marcinem Cichockim.
Dzięki profesjonalizmowi i ogromnemu zaangażowaniu wielu osób
powstało dzieło, którego efektem było niezwykłe, wręcz hipnotyczne
przedstawienie. Publiczność podziwiała synchroniczne ewolucje na
podwieszanych kołach, choreografie na szarfie wykonywane w powietrzu i pokazy iluzjonisty. Był taniec z ogniem oraz pokazy akrobatyczne
z budowaniem piramidy. Wszystko zakończyło efektowne „grande finale”, czyli fire show. Przez cały czas goście imprezy byli pod dyskretną

opieką organizatorów. Mieli do dyspozycji kawiarenkę, a chętni mogli
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie na ściance. Cała scenografia była przemyślana w najdrobniejszych szczegółach.
Od wejścia do hali, aż po salę bankietową, prowadził czerwony dywan.
Także obsługa cateringowa była ucharakteryzowana: panie miały białe
peruki, tęczowe żaboty, panowie – cylindry oraz fantazyjne elementy
garderoby. Wyglądem przypominali bohaterów filmów Tima Burtona.
Wszystko utrzymane było w nieco mrocznym, groteskowym klimacie.
– O ile wspominamy o mrocznym klimacie w elementach scenografii,
to należy zaznaczyć, że nie przełożył się on na nastroje uczestników
– śmieje się Sylwia Matczak. – Goście czuli się wyśmienicie, zabawa
trwała prawie do rana i myślę, że tajemnicza aura, którą wraz z zespołem staraliśmy się wyczarować, będzie miłym wspomnieniem dla
uczestników tego wydarzenia.
Marzenia do spełnienia

„Freak Show” podbiło serca jego uczestników. Tak pozytywny odbiór
imprezy spowodował, że In Spe zgłosiło go do MP Power Awards. – Wy-

startowaliśmy do rywalizacji z wielkim projektami, nie liczyliśmy na
wygraną. W tej kategorii przewidziana była jedyna nagroda. Nie było
drugiego, trzeciego miejsca. Na podium było miejsce dla jednej firmy.
Byliśmy autentycznie zaskoczeni, że to właśnie my zostaliśmy zwycięzcami pierwszej nagrody! – mówi Sylwia Matczak. – Na sukces złożyło się
wiele czynników, m.in. temat imprezy, a także cel: integracja biorących
w wydarzeniu udział ludzi. Nasz event był połączeniem team buildingu
z integracją i kreowaniem pozytywnych emocji. Wszystkie projekty,
które brały udział w konkursie musiały spełniać wymagane kryteria.
Nasz projekt wyróżniała innowacyjność. Niebanalne, odważne podejście do tematu zostało docenione.
Mierzymy wysoko

Eventy, które organizuje In Spe, mają coś z teatru. – Nie są to zwykłe,
statyczne przyjęcia z muzyką i kolacją – dodaje Sylwia: – zawsze staramy się, aby pojawił się element zaskoczenia. Coś, co spowoduje, że
wydarzenie będzie wyróżniało się spośród innych. Nasz zespół to niezwykle kreatywne osoby, inspiruje nas wszystko: to co widzimy wokół

siebie, przeczytana książka, obejrzany film…
Przy omawianiu poszczególnych projektów, robimy burzę mózgów,
puszczamy wodze fantazji, po czym analizujemy pomysły pod względem praktycznym i dostosowujemy je do klientów. Jesteśmy w stanie przygotować wydarzenie dla każdego: od tych kameralnych,
po te z ogromnym rozmachem. W każdy event angażujemy się dokładnie z taką samą starannością – zapewnia właścicielka In Spe.
Zajmujemy się także cateringiem. To ważny element naszej działalności. Wiadomo, że jedzenie jest jednym z kluczowych elementów
każdego eventu. Mamy własną kuchnię i szefa, który jest mistrzem
w serwowaniu wykwintnych dań, a proste, tradycyjne dania w jego
wykonaniu sprostają najbardziej wyszukanym gustom. Jakość potraw
mówi sama za siebie. Poza imprezami dostarczamy catering do firm. –
Podsumowując, posiadamy umiejętności, zaplecze i ludzi z pasją– mówi
Sylwia Matczak. – „Freak Show” jest przykładem na to, że nasza wyobraźnia nie ma granic, a rzeczy niemożliwe stają się możliwe.

autor: Aneta Dolega / foto: IN SPE events

IN SPE jest firmą eventową,
zajmującą się organizacją imprez, marketingiem, cateringiem i wyposażeniem, zarówno dla firm, jak też klientów
indywidualnych. Obsługują
gale, jubileusze, wszelkiego
rodzaju otwarcia, imprezy tematyczne, pikniki, wyjazdy
integracyjne i motywacyjne.
Mają na koncie blisko 2 tysiące zrealizowanych projektów!
Laureaci MP Power Awards
2018 w kategorii „Event Integracyjny”.

Temat z okadki
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Od punk rocka
do konstrukcji
rakiety
Maluje obrazy, wykłada na Akademii Sztuki, jest współzałożycielką fundacji Upside Art, współtworzy niezależną Freedom Gallery
w OFF Marinie. Jest laureatką Grand Prix 24. Polskiego Festiwalu
Malarstwa Współczesnego, ma na koncie ponad 20 wystaw w Polsce i zagranicą. Cztery lata temu uzyskała tytuł doktora na ASP
w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. Mowa o Katarzynie Szeszyckiej.

Od punk rocka przez malarstwo i działania w przestrzeni ulicznej,
po sztukę generatywną, czyli praktyki artystyczne wykorzystujące
programowanie w nowych kontekstach. Jak to się zaczęło?

Decyzję o wyborze kierunku studiów podjęłam, zostając mamą w klasie maturalnej. Dopiero wówczas zainteresowałam się projektowaniem
przyszłości, wcześniej bliższa była mi punkowa praktyka „no future”.
Rysunek był jedyną aktywnością, która przetrwała moją młodzieńczą
kontestację rzeczywistości. ASP było idealistycznym wyborem. Stało
za nim przeświadczenie, że poprzez działania artystyczne możesz mieć
realny wpływ na rzeczywistość. Nie wiem, dlaczego ten idealizm powiązałam wówczas akurat ze sztuką. Pewnie dlatego, że nie wiedziałam nic
na temat tej branży. Niemniej, praktyki artystyczne nie są ograniczone
warsztatem, tylko wrażliwością, wiedzą, czy świadomością. W miarę
wzrostu tych zasobów, czyli po prostu w miarę wzrostu doświadczenia,
precyzyjniej stawiasz pytania. Poszukując na nie odpowiedzi, potrzebujesz bardziej zaawansowanych lub po prostu innych niż dotychczasowe
środków.
Prawie 10 lat temu, kiedy się poznałyśmy, to przeświadczenie
o możliwości wpływu chyba było w tobie obecne. Dobrze wspominam wasze performerskie punkowe akcje. Rooftopy, bezpardonowe wkraczanie na różnego rodzaju imprezy kulturalne. Spotkałam
cię, kiedy w stroju w stylu przerysowanego glamour, robiłaś twórcze zamieszanie w mieście jako jedna z Glamrur...

Tamten projekt i styl, który był jego ironicznym leitmotivem, został
zainspirowany tytułem edycji Festiwalu inSPIRACJE Glamour. To było
pierwsze wydarzenie, w którego przestrzeń wkroczyłyśmy z Hanką Szutowicz, z niezapowiedzianą akcją, chcąc zwrócić uwagę na monopol finansowania programów popularyzujących sztukę w Szczecinie, a także
na to, że dyskurs na tym polu z założenia powinien być otwarty. Stało
już za nami doświadczenie innych form aktywizmu, a ten projekt zrodził
się właśnie z tego spotkania.
Co dokładnie nie podobało się wam w działalności 13 Muz? Monopol na robienie wielkich imprez? Duże pieniądze jakie szły na to
z miasta? Ich brak na mniejsze niezależne przedsięwzięcia kultural-

ne? Faktycznie takie rzeczy miały wtedy miejsce…

Jako lokalna patriotka berlińska wiedziałaś, że to może wyglądać inaczej. Dla osób, które obserwowały tę sferę w innych miastach, także
poza Polską, taki stan rzeczy tu na miejscu, wzbudzał zdziwienie. Oczywiście stała za tym nasza nieznajomość systemu, który ustawia pole
kultury i sztuki. Jednak w miarę rozeznawania się w biurokracji, rósł
w nas sprzeciw przeciwko niej lub świadomy wybór jej obchodzenia. Nasze środowisko było aktywne na polu sztuki w przestrzeni miejskiej. 10
lat temu w Szczecinie nikt szczególnie nie wspierał tych inicjatyw. Trasę Zamkową pomalowała śmietanka graffiti za tzw. zwroty, z miejskich
dotacji na ekologię oraz wykorzystując prywatne kontakty. Od tamtych akcji minęło już prawie 10 lat i inni młodzi przejęli głos krytyczny,
a inni bardziej konsekwentni, jak LUMP, wyczekali sprzyjającego wiatru
robiąc swoje. Robotę zrobiła też Akademia Sztuki, ściągając do pracy
M-citiego, który z kolei stworzył pierwszą w Polsce pracownię streetartu właśnie na szczecińskiej AS. A jeśli chodzi o młodych, wspomnę chociażby piękną akcję z Niebuszewa z wiosny tego roku i zamalowywany
przez ZBiLK budynek do remontu. A niby Berlin jest tak blisko....
Wróćmy jeszcze na chwilę do Glamrur. Na czym polegała wasza
działalność? Jak to wszystko się rozwinęło, bo działałyście w Szczecinie ponad rok dość intensywnie.

Robocza nazwa została, a do nas dołączyli inni młodzi twórcy i aktywiści. Zrobiłyśmy wspomniane pierwsze rooftopy – na przekór opinii
publicznej napisy: KOCHAM SZCZECIN, nielegalnie malowałyśmy na legalnych eventach graffiti, organizowałyśmy manifestacje przeciw grantozie pod instytucjami kultury (irracjonalna dotacja na potrzeby wzięcia
udziału w berlińskiej Fuckparade 2010), przerywałyśmy wernisaże lokalnych baronów sztuki. Podróżowałyśmy w poprzek Europy na komercyjne salony jedynie po to, by przedstawić Szczecin słowami: „Karola” nie
ma w domu talerzy, bo dom talerzy, dom talerzy jest zamknięty i by
zobaczyć pierwszy raz na własne oczy Atlantyk. Powstało wiele realizacji w przestrzeni miejskiej oraz interwencji z pogranicza performance, m. in. cykl akcji pt. „Wolne domy dla wolnych ludzi”, w kwartale 21.
w Szczecinie. Istotą tej działalności była szybka reakcja, dyskursywna
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forma i konsekwencja w częstotliwości działania. Zależało nam na możliwości bezpośredniego komunikatu, który pomija instytucje w dialogu
z odbiorcą. Ale istotną częścią tej aktywności była też po prostu dobra
zabawa.
Wszystkie wasze akcje były dość spektakularne pod względem
technicznym. Wejścia na dach, tzw. praca na wysokości. To była
partyzantka czy jednak dobrze przemyślane projekty?

Były dobrze przemyślane „jak na Szczecin”, stały za tym raptem tylko
dwie dziewczyny. Najbliższe dzisiaj odwołanie dla projektu Glamrury
to Berlin Kidz, wtedy jeszcze niedostępne w zasobach sieci. Ta grupa
to esencja świetnej zabawy i pożądanych przez nas wówczas środków
ekspresji, „guerilla artu”, czyli tej części praktyk urban artowych, które korzystają z szerokiej gamy środków i form ekspresji w ramach partyzantki miejskiej. A partyzantkę definiuję jako przeżycie zawierające
w sobie: nielegalność, antysystemowość, brak sojuszników, znajomość
terenu, wykorzystywanie schematów systemowych, a na polu sztuki
koniecznie jeszcze poczucie humoru.
Nie bałyście się? Na przykład odpowiedzialności karnej?

Podsumowując tamten czas, cenię płynące z niego doświadczenie
w przekraczaniu granic: osobistych, instytucjonalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznych, a także zdrowego rozsądku.
Co stało się w takim razie z tą twórczą energią, dlaczego zakończyłyście ten proceder?

Wchłanianie przez streetartową część sceny wytrąciło krytyczną energię tego przedsięwzięcia. Glamrury zaczęły być zapraszane na oficjalne
wydarzenia z pola graffiti i streetartu (m.in. festiwal Divergence w Indonezji w 2011 roku). Dwa ostatnie: Upfest – The Urban Paint Festival w
Bristolu w Wielkiej Brytanii oraz Major Rezor w Gardu House w Dżakarcie to już schyłek projektu. Ostatecznie projekt został zamknięty wraz
z naszym formalnym wejściem w struktury akademickie. To było działanie krytyczne, a my nie czułyśmy się w tym środowisku na tyle pewnie, by móc zachować podstawową dla sedna tego działania bezkompromisowość. Wolałyśmy uśmiercić projekt, niż rozważać kompromis
lub stosować autocenzurę. To ponad roczne doświadczenie dwa lata
później, czyli w 2013 roku, zaowocowało powołaniem fundacji UPSIDE
ART, która także miała przekraczać granice ogólnie przyjętych kanałów
popularyzowania kultury i sztuki, co też stara się realizować już 6 rok.
Część z tych praktyk podsumowaliśmy wydanej na ostatnio książce
UPSIDEART 2013/2018.
Patrząc na to, co dzieje się aktualnie w tej materii tzw. młode pokolenie ma w sobie ducha anarchii?

Owszem, są w Szczecinie aktywne młode nieformalne grupy o zabarwieniu anarchistycznym, mają w sobie tę szczeniacką utopijność
i bezkompromisowość, kibicuję im. Z drugiej strony scena graffiti, to
praktycy, którzy anarchię noszą w sercach. Nie zawsze ich drogi się
przecinają lub przecinają się w ciekawy socjologicznie sposób – kontrą. Działa w Szczecinie środowisko związane z Kolektywem P1, Grupa
Rewolucja, czy inicjatywa „Food Not Bombs”, nieprzerwanie najdłużej
w Polsce, w sposób ciągły wciągając kolejne generacje. Do tego wzrasta świadomość obywatelska, szczególnie wśród młodych, patrz strajki
klimatyczne.
Przejdźmy do tej części twojej aktywności, z której jednak jesteś
najbardziej rozpoznawalna. Co cię inspiruje, jeśli chodzi o malarstwo?

Studentom zawsze mówię, że żeby malować trzeba żyć, czyli doświadczać, czuć i próbować rozumieć. Dla mnie w malarstwie istotna jest
subiektywna wartość emocjonalna zawarta w obrazie. Malarstwo jest
właśnie takie: emocjonalne i zmysłowe. Można o nim pisać traktaty,
teoretyzować, niemniej ono albo działa, albo nie działa. Jest światłem,
kolorem, strukturą i skrótem do naszych emocji. Tak jak muzyka, z tym,
że inaczej niż w jej przypadku, pierwszej oceny malarstwa/obrazu dokonujemy w ułamku sekundy, potrzebnym do objęcia formatu wzrokiem.
Muzyka wymaga poznania w czasie, malarstwo czasem także pozwala
kontemplować głębiej, jednak potrzebujesz chwili, by zdecydować czy
ono do Ciebie przemawia czy nie, czy uruchamia w tobie tę chęć kontemplacji, która w dzisiejszych czasach wyścigu obrazów zyskuje inne,
wyraźniejsze znaczenie. Konstruuję swoje obrazy, zadając sobie pytanie, czy będą dla mnie istotne. Czyli inspiruje mnie to, co porusza mnie
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wizualnie. Taki jest punkt wyjścia.

Jesteś wrażliwa na krytykę i ocenę?

Warto być na nie wrażliwym w zdrowym zakresie. Zaletą pozostawania w środowisku jest to, że masz możliwość rozmowy połączonej
z konstruktywną krytyką, zanim upublicznisz dzieło. Jednak jednym
z najistotniejszych aspektów praktyki artystycznej jest wykształcenie
umiejętności rzetelnej autokrytyki. Nadprodukcja jest olbrzymia, warto zadawać sobie pytanie, po co to robisz i co wartościowego miałoby
to wnieść, gdzie w tym działaniu jest nowe doświadczenie. Jeśli finalnie wywołuje ono dyskusję, reakcję zewnętrzną, to znaczy, że przynajmniej jest jakieś, co wydaje mi się być coraz rzadszym doświadczeniem.
Znacznie częściej poruszają mnie rzeczy, zdarzenia czy sytuacje, które
znajdują się poza polem instytucji kultury, czy sztuki.
Mówisz o tym swoim studentom?

Studentów staram się przede wszystkim uczyć stawiania własnych pytań, bo studia artystyczne to studia nad własną wrażliwością i kreatywnością. Mówię im też wszystko, co wiem z własnego doświadczenia,
szczególnie to, czego uważam, że zabrakło w mojej edukacji artystycznej, czyli jak radzić sobie z niespodziankami, które czekają na nich poza
murami szkoły. Chociaż codzienność jest zmianą i mam świadomość, że
następnej generacji towarzyszą inne problemy natury praktycznej: obsługi rynku, języka komunikacji, priorytetu, czyli ogólnie rzeczywistości
i że to oni będą pierwszymi, którzy zyskają doświadczenie w rozwiązywaniu kolejnych niuansów, zapewne lepsze niż to, które ja bym znalazła
teraz, czy też bym im doradzała. Staram się uczyć ich samodzielności
i że wolność wyboru związana jest z odpowiedzialnością.

Twoja ostatnia realizacja to przedsięwzięcie, które zrobiłaś wspólnie z profesorem z ZUT-u, Przemkiem Mazurkiem. To sferyczna instalacja, która ma oddziaływać na nasze zmysły i do której na pewno wejdę przy najbliższej okazji. Kiedy sztuka spotyka się z nauką,
to zazwyczaj wychodzą świetne rzeczy. Jak do tego doszło?

O tym mogę mówić długo, bo to najświeższy wątek: zaczął się od próby
opisania zmysłowego doświadczania ruchu i przestrzeni. Inspiracją był
rój jako porządek ruchu ilustrujący cechę natury, jaką jest dążenie do
jak najprostszych rozwiązań. Rój jest fenomenem natury – organiczną
formacją, która charakteryzuje się prostotą, brakiem centralnego sterowania, autonomią osobnika oraz jądrem konsolidacji – spójnością.
Wszyscy mamy jego wyobrażenie w umyśle. Rój jest matematycznie
opisywalny, ale nie jest deterministyczny. Rój, oprócz konotacji z ruchomą formacją przestrzenną, kojarzy się jednocześnie z wrażeniem
słuchowym, z dźwiękiem. Jak szybko, słysząc go, jesteśmy w stanie go
sobie wyobrazić? Czy gdy do naszych uszu dobiega dźwięk ruchu wielu
obiektów, bezwiednie wyobrażamy sobie przestrzeń? Chciałam zbudować fizyczne warunki, żeby poszukać odpowiedzi na te pytania. Model
został zatem pomyślany jako ćwiczenie sensualne umożliwiające rysowanie w umyśle przestrzeni za pomocą dźwiękowej sugestii ruchu. Założyłam też interaktywność, czyli że będąc wewnątrz, będziesz mogła
poruszyć ręką, a całość zmieni się wraz z charakterystyką twojego ruchu, poniekąd chaotycznie, a jednak według porządku algorytmu roju.
W jaki sposób skonstruowałaś to technicznie?

Oczywiście nie udałoby mi się to samej, powstał zespół interdyscyplinarny. Zdecydowaliśmy, że wpiszemy instalację w formę ikosfery –
wielościanu o 42 wierzchołkach, której przekrojem jest dziesięciokąt
foremny. Jeden z wierzchołków ścięliśmy, by uzyskać stabilność obiektu bez dodatkowej konstrukcji wspierającej. Na każdym z pozostałych
wierzchołków bryły oraz w podstawie zainstalowaliśmy punkty audio.
Tutaj ogromne podziękowania dla Marcina Papisa, który podjął się zaprojektowania i realizacji tej konstrukcji. Jego cierpliwości i determinacji obiekt zawdzięcza swoje realne istnienie. Model roju wykorzystuje
sferyczną emisję dźwięku z głośników umieszczonych w wierzchołkach
bryły. Ta część powstała dzięki Przemkowi. Model przeznaczony jest dla
indywidualnego odbiorcy, odizolowanego od otoczenia zarówno pod
względem bodźców akustycznych, jak i wizualnych. Dzięki temu zmiana
orientacji głowy odbiorcy pozwala na pełniejsze doświadczenie źródeł
dźwięku, nie ma ograniczenia emisji do płaszczyzny horyzontalnej. To
sensualne, realne doświadczenie, nie przynależne do świata doświadczeń „virtual reality”. W naszym zespole jest jeszcze Tomek Budzan,
filozof, który wlewał pewność w moje intuicje i był łącznikiem między

światem artystów i inżynierów. Ja jestem pomysłodawcą, inicjatorem
i producentem całości.
A dźwięk, który wykorzystujecie w tej instalacji?

Dźwięk użyty do modelowania niczego nie imituje, jest rozpatrywany
jako sygnał, w modelu może zostać wykorzystany każdy znajdujący się
w zakresie słyszalności. Dźwięk, sygnał, ma być n-tką uporządkowaną
w ramach <x,y,z,w,t> (miejsce w przestrzennym układzie współrzędnych, częstotliwość i natężenie dźwięku). Wynika to z przeprowadzania
procesu abstrakcji. Dźwięk nie pełni tutaj roli ilustracyjnej, jedynie organizacja jego ruchu pozwala na konstytuowanie się obrazu w umyśle
odbiorcy. Pod n-tkę można podłożyć wszystko, jak pod x w funkcji. Inną
zmienną jest charakter samego ruchu, np. jego prędkość, przyspieszenie czy entropia.
Czy ten model to skończona, zamknięta realizacja?

Nie, można go rozwijać w warstwie technologicznej: można dodać

sprzężenie zwrotne z reakcją twarzy, wzbogacić go o śledzenie ruchu
głowy. Wówczas po wygenerowaniu dźwięku ruch uczestnika będzie
modyfikował strukturę, prowadząc – w wyniku jej transformacji – do powstania innej, niepowtarzalnej formacji. Odbiorca będzie interaktorem
i współtwórcą. Producencko jest to dość wyczerpujące przedsięwzięcie, chociaż miało już swoją premierę w kwietniu w przestrzeniach OFF
Mariny. Aktualnie rozwijamy ten projekt dalej pod roboczą nazwą budowania rakiety. Mam nadzieję, że kolejna jego odsłona będzie dostępna podczas Nocy Naukowców 2019 na ZUT, a na polu instytucji kultury
w TRAFO na przełomie 2019/20.
Co po podróży rakietą (śmiech)?

Wiadomo – malarstwo. I pomorzańska Freedom Gallery. Ale to miejsce
to już inna historia.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Panna Lu
/ wizaż: Agnieszka Ogrodniczak
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Moda

Połyskujące barwy z dominującą żółcią i nawiązania
do kosmosu: słońca, planet i gwiazd. Do tego industrialny,
niczym powierzchnia przemysłowego Księżyca, krajobraz
Szczecina w tle. Joanna Jaroszek w swoim najnowszym
edytorialu łączy modę z tymi trzema elementami, roboczo
nazywając swój projekt „Galaxy”. Efekt? Kosmiczny.

ad

Zdjęcia i stylizacje: Joanna Jaroszek
Makijaż i włosy: Agnieszka Ogrodniczak
Modelka: Wiktoria Majewska EC Management
Ubrania, buty i dodatki: Brancewicz Salon Mody, butik Escada
Sport i Max Mara Szczecin oraz Balenciaga, Zara i H&M Studio

Eryk I, zbiory Nationalmuseum, Gripsholm

PIRACI
znad Bałtyku

Kochamy „Karmazynowego pirata”, „Czarnego korsarza”, „Wyspę skarbów” czy „Piratów z Karaibów”. Czarnobrody, Barbarossa, Długi John Silver, sir Francis Drake, Mary Read i oczywiście Jack Sparrow – to najbardziej znani morscy rozbójnicy. Od lat fascynują ludzi na całym świecie. Gdy jednak myślimy o piratach, przed oczami widzimy słoneczne krajobrazy
karaibskich wód, a nie zimny, kapryśny Bałtyk. Jednak i nasze morze było niegdyś miejscem ich działalności, a według
wielu historyków centrum „piractwa” znajdowało się nie na egzotycznej Tortudze, tylko na Gotlandii, szwedzkiej wyspie
znajdują się właśnie na Morzu Bałtyckim.

Wśród najbardziej znanych lokalnych piratów oraz korsarzy byli m.in.
najprawdziwszy „wilk morski”, szczeciński możny Jan Wyszak oraz słowiański król Skandynawii, czyli Eryk I Pomorski, a także „Robin Hoodowie Bałtyku”: Bracia Witalijscy z Rudobrodym na czele. Ich historie są
naprawdę fascynujące, dlatego drodzy Kamraci usiądźcie wygodnie
i zaczytajcie się w naszych morskich opowieściach!
Pirat, kaper, korsarz i chąśnik

Zanim zagłębimy się w wir historii o bałtyckich rozbójnikach, warto
dokonać małego rozróżnienia i przedstawić kilka faktów oraz ciekawostek. Piractwo to działalność typowo bandycka, ale korsarstwo (kaperstwo) było jego zinstytucjonalizowaną formą, chronioną przez monarchów lub miasta nadmorskie. – To piraci morscy zaopatrzeni w patenty,
czyli listy kaperskie. Listy takie wystawiały miasta, związki miast (np.
Hanza), książęta lub monarchowie. Korsarz, pływając pod własną banderą, działał w interesie swojego mocodawcy, szkodząc flocie przeciwnika. Zatrzymywał całość lub część łupów – mówi Jarosław Stychlerz
z fundacji „Ścieżkami Pomorza”, który w wolnym czasie tropi zagadki
naszego regionu. Najsłynniejszym kaprem był Paul Beneke. Dowodząc
największym pływającym ówcześnie po Bałtyku statkiem „Peter von
Danczk” (Piotr z Gdańska), 27 kwietnia 1473 r. zaatakował i zdobył płynącą z Brugii do Southampton galerę „San Matteo”. – Zdobył nie tylko bajeczne skarby wycenione na 48 tys. guldenów, ale także tryptyk
Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”, przekazany następnie Kościołowi
Mariackiemu w Gdańsku – mówi Joanna Kościelna, kulturoznawca, badaczka historii Księstwa Pomorskiego. Atak hanzeatyckiego korsarza
uważano za kontrowersyjny, gdyż przez poszkodowanych był to czyn
piracki. Wywołało to spór, w który zaangażowali się m.in. Medyceusze
– ówczesny największy bank świata, książę Karol Śmiały i sam papież.
Sam kapitan statku wykonał tylko swoją robotę, zresztą jedną z wielu.
W okresie wczesnego średniowiecza plagą mórz północnych byli skandynawscy wikingowie i słowiańscy chąśnicy. Ci drudzy („chąśnicy”
i „chąsa” – grupa wojowników wraz z ich statkami, wywodzą się z połączenia dwóch pokrewnych słów: „chasa” – gromada, zgraja i „chąśba”· – napad, rozbój), byli spotykani m.in. w Wolinie, Kołobrzegu, Stargardzie i Szczecinie. – Apogeum działalności chąśników to zdobycie i
splądrowanie w 1135 r. Konungaheli (dziś Kungälv w Szwecji). Wyprawą,
w której miało uczestniczyć ponad 700 słowiańskich statków dowodził
książę Racibor I – opowiada Joanna Kościelna. – Najeźdźcy wrócili na
Pomorze z łupami i wielką liczbą jeńców, a zniszczony gród nigdy już nie
podniósł się do dawnej potęgi. Niektórzy badacze uważają, że wśród
zdobyczy był relikwiarz św. Korduli, który do 1945 r. znajdował się
w skarbcu katedry w Kamieniu Pomorskim. Kres aktywności chąśników
przyniósł rok 1184 (klęska księcia Bogusława I w bitwie pod Zingst)
i wymuszone uspokojenie w stosunkach Księstwa Pomorskiego z Danią.
Na tropie morskich rozbójników

Gdzie w naszym mieście szukać śladów lokalnych morskich rozbójników? Tomasz Markowski w artykule „Piracka wersja historii” proponuje
zacząć od ulicy Korsarzy. Przypomina, że w Szczecinie w czasach powojennych szukano polskich śladów, a stara marynarka Rzeczpospolitej to
byli przede wszystkim korsarze. Zauważa, że nazwa ulicy może być wyrazem pamięci o pirackiej flocie, toczącej w imię Polski boje z Krzyżakami, Szwedami czy Moskalami. Wspomina też, że nasz najsłynniejszy
szczeciński książę, czyli Bogusław X, przeżył przygodę z piratami podczas pielgrzymki do Jerozolimy. Co ciekawe, jako pokutnik, nie miał przy
sobie broni i walczył z rozbójnikami… rożnem! Cała historia tak poruszyła innych, że napisano na jej bazie pierwszą pomorską sztukę teatralną.
Jarosław Stychlerz poleca odwiedzić ulicę Jana z Kolna, żeglarza, legendarnego odkrywcy Ameryki. – Historyk Joachim Lelewel uważał, że był
on polskiego pochodzenia. Legenda o Janie przeniknęła do literatury
i sztuki. Stefan Żeromski pisał na jego temat w zbiorze „Wiatr od morza”. Czy był piratem? Tego nie wiemy – dodaje Jarosław Stychlerz.
Według Saxo Gramatyka początki piractwa na południowym wybrzeżu Bałtyku łączą się z legendarnym grodem Wikingów – Jomsborgiem.
Historycy zaznaczają, że wczesnośredniowieczne siedziby rozbójników
morskich znajdowały się na Wolinie, a także w okolicach wyspy Uznam
i Szczecinie. Co ciekawe, szczególnie złą sławą okrutnych zbójów cieszyli się Wkrzanie, a za najgorszych bandytów uznawano m.in. mieszkańców ujścia Odry i Piany! Podobno podróże handlowe połączone

z korsarstwem były we wczesnym średniowieczu pospolitym zajęciem
Szczecinian, a ich uczestników powszechnie szanowano. Lokalni możni
posiadali okręty i chętnie wyprawiali się na wybrzeże duńskie. Wyprawy organizowali też książęta pomorscy, w tym wspomniany wcześniej
Racibor, bratanek Warcisława I. Do piractwa skierowała ich słabość
Danii (chcieli odwetu za wcześniejsze najazdy), a także ekspansja niemiecka oraz polska. Według znawców tematu przed każdą wyprawą
w świątyni na Górze Trygława (dzisiejsze wzgórze zamkowe), dokonywano wróżb, które miały zapewnić pomyślność w podróży. W przestrzeni sacrum losowano, gdzie ma odbyć się wyprawa. Ówcześni rozbójnicy
morscy uważali, że bóstwo wskazywało cel napadu. Część łupów oddawano mu na ofiarę, a resztę zachowywano. Pirackie działania według
dawnych rozbójników nie były moralnie złe, bo rabunek dokonywał się
„za przyzwoleniem” ich boga.
– Czy byli romantycznymi morskimi włóczęgami, jak chętnie widzi ich
legenda? – zastanawia się Joanna Kościelna. – Na morze wyganiała ich
częściej bieda, niż chęć przeżycia przygody. Piractwo wymagało bezwzględności, nawet okrucieństwa. Zajęcie było ryzykowne, bowiem
rozbójników tępiono powszechnie, a kary za rozbój były okrutne.
W starożytności było to ukrzyżowanie (tak ukarał piratów Gajusz Juliusz Cezar), w średniowieczu i później – powieszenie lub ścięcie mieczem (taki los spotkał Klausa Störtebekera i jego towarzyszy w roku
1401 w Hamburgu).
Wśród najbardziej znanych lokalnych piratów wczesnego średniowiecza był Domasław, który podczas wypraw na obczyznę został chrześcijaninem, ale po zawarciu małżeństwa ze szczecinianką, wrócił do
poprzedniego, pogańskiego obyczaju i oczywiście – Jan Wyszak, zasługujący na nieco dłuższą wzmiankę. W późniejszych czasach w temacie
piractwa było jeszcze ciekawiej!
Proroczy sen żeglarza/ Jan Wyszak, XII w.

Naszym najbardziej znanym lokalnym morskim rozbójnikiem jest Jan
Wyszak. Był możnym, wójtem na podgrodziu. Podobno bardzo go szanowano w Szczecinie. Pojawia się nawet w łacińskich dokumentach
jako Johannus Witscacus. Majętny Wyszak wraz ze swoją piracką załogą napadał na Duńczyków, a łupy przywoził do domu. – Według źródeł
historycznych był świetnym żeglarzem, dawał sobie radę w najgorszych
warunkach na morzu. Nie miał sobie równych w walce, gołymi rękami
potrafił pokonać przeciwnika – mówi pan Jarosław. Dobra passa rozbójnika skończyła się, kiedy stanął na czele okrętów księcia Racibora.
Flota wpadła w zasadzkę. Duńczycy wtrącili Wyszaka do lochu, a jego
kompanów stracono. Według legendy korsarzowi przyśnił się Otton
z Bambergu. Wyszak obiecał mu, że zaprzestanie pirackiego życia. Gdy
zbudził się ze snu, zbiegł z lochu, znalazł niewielką łódkę i wrócił do
Szczecina. Swoje ocalenie przypisał Ottonowi. Od tej pory wspomagał
biskupa w działaniach na rzecz chrystianizacji Pomorza. Podobno to
jego głos przeważył w tej sprawie na wiecu w naszym mieście. Wyszak
był więc nie tylko legendarnym bohaterem pogańskiego Szczecina, ale
też jednym z pierwszych, którzy przyjęli chrzest na tych ziemiach.
Dziś jego postać przypominają pomnik „Łódź Wyszaka” w Alei Żeglarzy, browar „Wyszak” na Podzamczu i rzeźba znajdująca się na fontannie przy Wałach Chrobrego (mężczyzna trzymający koło sterowe).
Co ciekawe, tuż obok postaci Wyszaka, stoi wspomniany wcześniej Jan
z Kolna, żeglarz, który według legendy dopłynął do Ameryki przed Kolumbem.
Robin Hoodowie mórz/ Bracia Witalijscy, XIV i XV w.

Bracia Witalijscy byli organizacją opartą o równość. Inna ich nazwa to
Bracia Wiktuałowi (pochodzi od łacińskiego słowa „victualis”, czyli żywność). Bracia, którzy przynoszą żywność… dość osobliwe określenie na
rozbójników morskich, ale po części mające sens, bowiem Braciom towarzyszyła legenda podobna do tej, którą w Polsce owiany był Janosik,
a na Wyspach Brytyjskich – Robin Hood. Przez kupców byli postrzegani
jako rozbójnicy, ale ludzie biedni nazywali ich bohaterami. Ich zawołanie brzmiało „Przyjaciele Boga i wrogowie całego świata!”. To oni, według Tomasza Markowskiego, stworzyli najpotężniejsze znane państwo
pirackie – na wspomnianej wcześniej bałtyckiej Gotlandii, z główną siedzibą w Visby. Właśnie tam, wiele lat później, być może zachęcony ich
legendą, swoją korsarską przygodę rozpoczął Eryk Pomorski.
Opowieści, które o nich krążyły, miały przełożenie w rzeczywistości.
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Kapitan Hook, „Piotruś Pan”

„Piraci z Karaibow”

Przykładem tego jest współpraca Braci w Hanzą. Był to związek miast,
który rozciągał się wzdłuż północnych wybrzeży Niemiec i wokół Bałtyku. Miał charakter handlowy, coś jak współczesna korporacja. Oczywiście Hanza była atrakcyjnym kąskiem i broniąc swoich interesów
wdawała się w wojny. W czasie jednego z takich konfliktów, należący
do Hanzy Sztokholm, został otoczony przez wojsko duńskiej królowej
Małgorzaty. Hanza do obrony mieszkańców miasta wynajęła Braci
Witalijskich. Ci, zaprawieni w bojach, uratowali Sztokholm. Z czasem
jednak Hanza sprzedała miasto swoim wrogom, a Bracia pozostawieni sami sobie wrócili do pirackiego rzemiosła. Praca dla związku im się
nie opłacała. Od tej pory atakowali statki wszystkich stron, mając faktycznie poparcie ludności, z którą dzielili się zdobyczami. Grabili także
miasta, od Norwegii po Finlandię. Co ciekawe, na wojnę z nimi poszedł
Szczecin, który wystawił przeciw Braciom 200 zbrojnych, 2 kogi (duże
statki handlowe) i 4 statki pomocnicze. Jednak finalnie rozbójników pokonał zupełnie ktoś inny! Konrad Von Jungingen, był starszym bratem
słynnego Ulricha, wielkiego mistrza zakonu Krzyżackiego, znanego nam
z bitwy pod Grunwaldem. Konrada, w odróżnieniu od brata, zawsze ciągnęło do morza i to on z zaskoczenia zdobył pirackie zamki i zajął Visby.
Rozbici Bracia odnaleźli się na Morzu Północnym ścigani przez hanzeatyckie kogi, ale ich historia na Bałtyku się definitywnie zakończyła.
I tu ciekawostka, którą trudno znaleźć w szkolnych podręcznikach do
historii: kronikarze hanzeatyccy rozbicie floty Braci Witalijskich opisywali jako znacznie ważniejsze wydarzenie, niż klęska Krzyżaków pod
Grunwaldem! Cóż… obok uznania Bałtyku za centrum piratów, to kolejna informacja, która sprawia, że powinniśmy być ogromną atrakcją
turystyczną, ale to już zadanie współczesnych. Wróćmy jeszcze do naszych Braci, a dokładniej ich szefa.
Jednym z ich przywódców, był wspomniany już Klaus Störtebeker (Rudobrody). Znany był też z tego, że „na raz” potrafił opróżnić czterolitrowy dzban piwa i nigdy się nie upijał. Stąd wziął się jego przydomek
Störtebeker (w pol. tłum. – tęgopój). Przeszedł do legendy nie tylko jako
pirat, ale też obrońca biednych oraz uciśnionych. Śpiewano o nim pieśni. Grabił bogatych, ubogim pomagał, a zdobycze dzielił równo między
kamratów i wdowy po zabitych. Ubodzy za zdobyte kosztowności chętnie się rewanżowali, przekazując mu informacje o koncentracjach oraz
ruchach flot poszczególnych państw. W pewnym momencie miarka się
przebrała. Hamburscy, hanzeatyccy kupcy mieli go dosyć. Rudobrody
został schwytany i stanął przed trybunałem. Został skazany na śmierć.
W Hamburgu na rynku stoi jego pomnik, w tym samym miejscu, w którym miała miejsce jego egzekucja. Także w Stralsundzie można znaleźć
pamiątkę po Braciach Witalijskich. – Browar Störtebeker Braumanufaktur nosi imię słynnego pirata, a w jego logo znajduje się łajba piratów
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„Wyspa skarbów”

– mówi Jarosław Stychlerz. Co ciekawe, w 2006 roku powstał niemiecko-hiszpański film o Braciach Witalijskich, pt. „Klaus Störtebeker: Pirat
z Północy” – O losie pirata Störtebekera i Braci Witalijskich opowiada
polska szanta zespołu Cztery Refy. Utwór pochodzi z repertuaru niemieckiej grupy Hart Backbord – dodaje pan Jarosław.
Król korsarzy/ Eryk I Pomorski, 1382-1459

Chłopak z Darłowa, książę z dynastii Gryfitów, król trzech państw skandynawskich i przystojny przywódca korsarzy, którego zawsze wspierały
inteligentne kobiety – Eryk I Pomorski to jedna z najciekawszych postaci nie tylko lokalnej, ale też europejskiej historii. Urodził się w 1382 roku.
Był wysokim, rudowłosym, dobrze zbudowanym mężczyzną. Historycy
zauważają, że szanował rycerskie ideały, choć bywał gwałtowny i porywczy. Kochały się w nim księżne, królowe, a nawet cesarzowe. – Kobiety interesowały się nim nie tylko dlatego, że był monarchą, ale też ze
względu na wygląd i inteligencję – podkreśla Karol Matusiak z Zamku
Książąt Pomorskich w Darłowie. Burzliwe życie Eryka mogłoby posłużyć
za scenariusz przygodowego filmu! Adoptowany przez cioteczną babkę,
ambitną norweską królową Małgorzatę, w wieku 7 lat po raz pierwszy
został królem. Niedługo później był już władcą trzech skandynawskich
państw: Danii, Norwegii i Szwecji. Małgorzata, inteligentna opiekunka,
którą śmiało można nazwać „średniowieczną businesswoman”, sprawiła, że stał się Cesarzem Północy. Eryk jednak nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Na swojej tarczy herbowej umieścił rodowego gryfa, a w
polityce uwzględniał interesy księstwa pomorskiego. Jego żoną była angielska królewna Filippa, która starała się wspierać króla w działaniach
i umacnianiu władzy. Po jej śmierci, Eryk związał się z dwórką małżonki,
Cecylią, z którą był do końca swoich dni. Warto zaznaczyć, że to z jego
inicjatywy powstał zamek Kronborg, słynny na cały świat, dzięki szekspirowskiemu „Hamletowi”! Dziś Eryka uznaje się za prekursora Unii
Europejskiej i wielkiego budowniczego, ale w czasach jego panowania
współcześni nie oceniali go tak dobrze. Konflikty z możnymi, wyniszczające wojny (np. o wpływy na Bałtyku z Hanzą), wysokie podatki,
trudny charakter króla oraz niechęć do władcy z obcego kraju sprawiły, że został zdetronizowany. Ostatnim skrawkiem Skandynawii, który
mu został, stała się Gotlandia. Tam odrzucony król stworzył prawdziwe
morskie imperium! Zabrał ze sobą dobre statki, pokaźny majątek, wiernych towarzyszy, ukochaną Cecylię i został panem na Bałtyku. Pobierał
cło od wszystkich statków oraz załóg przepływających jego strefę. Stał
się bogatym, groźnym wodzem korsarzy. Proponowano mu powrót na
skandynawski tron, ale dumny Eryk chciał rządzić tylko na swoich warunkach. Znacznie uprzykrzał życie Hanzie i skandynawskim władcom,
tłumacząc, że korsarskie ataki, których się dopuszcza, są na potrzeby
utrzymania jego małego imperium. Nazywano go „ostatnim wikingiem

Jolly Roger

skarbiec, Zamek w Darłowie

Bałtyku”, choć nie podbijał lądów. Kierował też działalnością piratów
w sposób legalny, przynajmniej w jego rozumieniu prawa. – Dawniej
słowo „wiking” kojarzono również z wyrazem „wojownik” – dodaje pan
Karol. Północni królowie mieli jednak dość jego pirackich wyczynów
i postanowili usunąć z wyspy morskiego rozbójnika. Eryk ostatecznie
sprzedał Gotlandię Duńczykom. Powrócił bezpiecznie do rodzinnego
domu, czyli na darłowski zamek. Zabrał ze sobą królewskie insygnia,
armaty, Cecylię i oczywiście skarby, w tym m.in.: złote oraz srebrne figury świętych, róg jednorożca (narwala), zastawy, cenne meble, a także
złotą gęś, symbolizującą pogardę dla hałaśliwych kupców Hanzy.
Po objęciu władzy w księstwie, Eryk złagodniał. Pomagał rozstrzygać
lokalne konflikty i wziął ślub z ukochaną. Zmarł w 1459 roku, a przed
śmiercią przekazał skarb krewnej, księżniczce Zofii. Zostawił sobie tylko jedną pamiątkę, złotego gołębia, którego zabrał ze sobą do grobu.
Do dziś o majątku niezwykłego monarchy krążą legendy! Poszukiwacze
skarbów stale szukają ukrytych kosztowności Eryka. – Pewnego dnia
przyjechała do nas grupa Duńczyków. Postanowili w pobliskiej rzece
szukać skarbów. Podpływali pontonem pod zamek i nurkowali blisko
fosy, bo według jednej z legend, to tam zostały ukryte kosztowności
króla – wspomina Karol Matusiak. Co jakiś czas organizowane są różnego typu ekspedycje, przeszukujące dno Bałtyku. Zainteresowani szukają m.in. dwóch korsarskich statków Eryka, które według opowieści,
zatonęły podczas sztormu na morzu, kiedy władca wracał do Darłowa. Kilka lat temu w Bałtyku faktycznie znaleziono okręt, który mógł
należeć do niezwykłego króla. – Był tam garnek z monetami z okresu
panowania Eryka – tłumaczy pan Karol. Sam wierzy, że istnieje jeszcze
wiele skarbów do odkrycia i zaprasza do darłowskiego zamku, gdzie dla
żądnych przygód przygotowano specjalną zabawę. – W poszukiwanie
skarbów Eryka i poznawanie kolejnych sekretów historii, chętnie angażują się zarówno dzieci, jak też dorośli – mówi z uśmiechem.
Pod czarną banderą

Tak wyglądało prawdziwe życie morskich rozbójników. Piraci nadal istnieją i są zwykłymi wodnymi przestępcami. W naszej wyobraźni jednak
żyje wizerunek romantycznego, mającego mnóstwo przygód rozbójnika
morskiego. Znajdziemy go w książkach, filmach a nawet: codziennym
życiu. – W czasach nowożytnych korsarze byli nie tylko bezwzględnymi
łupieżcami, wśród nich znaleźli się też znakomici kartografowie, geografowie, rysownicy, znawcy (nie tylko morskiej) flory i fauny – przytacza ciekawostkę Joanna Kościelna. – Historia odkryć geograficznych
wiele zawdzięcza ich przedsiębiorczości, a w atlasach geograficznych
można znaleźć nazwiska wielu z nich, np. Cieśnina Drake’a.

Rudobrody

Jan Wyszak

– Uważa się, że literacki wizerunek pirata stworzył w 1724 r. kapitan
Charles Johnson (nie jest wykluczone, że to pseudonim Daniela Defoe).
W książce pod barokowym tytułem „Generalna historia rabunków
i morderstw najbardziej zagorzałych piratów” (A General History of the
Robberies and Murders of the most notorious Pyrates), wprowadził na
jej karty portret jednookiego zbója z przepaską na oku, sztuczną nogą
i papugą na ramieniu – wyjaśnia Joanna Kościelna i dodaje: – Ważniejsze
jednak, niż stworzenie zewnętrznego wyglądu, było wykreowanie profilu psychologicznego pirata. Niezależnie od płci, bo piratami były też kobiety, chciwego tak samo przygód, jak łupów, brawurowo odważnego,
z anarchistycznym wręcz umiłowaniem wolności oraz nienawiścią do
wszelkiej władzy i ograniczenia. Towarzyszy piratom legenda ukrytych
lub zatopionych skarbów z nieodłączną tajemniczą mapą. Taki obraz
odnajdujemy w powieściach Roberta Louisa Stevensona i jego licznych
następców.
Kolejna ciekawostka, o której warto wspomnieć, to słynna bandera
morskich rozbójników. Jednym z klasycznych motywów pirackich,
używanych także przez współczesnych, jest Jolly Roger (Wesoły Roger): czarna flaga z białą czaszką i skrzyżowanymi pod nią piszczelami.
Pierwszy tego symbolu użył irlandzki rozbójnik Edward England, natomiast czaszka ze skrzyżowanymi szablami była emblematem Perkalowego Jacka. Piraci wykorzystywali także inne motywy: szkielety, krwawiące serca, klepsydry (symbol śmierci) i kordelasy. Ale to Jolly Roger
przetrwał do XXI wieku i nadal wesoło się do nas szczerzy.
Na koniec mały prezent od nas, a właściwie od piratów. Przepis na ich
tradycyjny poncz: jeden kubek soku z limonki, dwa syropu cukrowego,
trzy kubki ciemnego rumu i cztery herbaty. Do tego odrobina nalewki Angostura i szczypta przypraw. Podawać schłodzone z dużą ilością
lodu. Smacznego!

autorki: Aneta Dolega, Karolina Wysocka / foto: Karol Matusiak, Zamek
Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie; „Piraci z Karaibów”, materiały prasowe Forum Film Polad (www.forumfilm.pl) / źródła: „Piraci Bałtyku i zagłada Helu”, T. Słomczyński; „Eryk Pomorski”, J.Wołucki; „Piraci
słowiańscy w XII wieku”, M. Janik; „Piracka wersja historii”, T. Markowski;
„Dlaczego żeglarze nie potrafią pływać oraz inne morskie opowieści”,
N. Compton; „Życie codzienne w średniowiecznym mieście hanzeatyckim na Pomorzu”; H.J.Kahle, J.Vick, H.J Wessel; „Wojny na Bałtyku X-XIX
w.”, E. Kosiarz; ”Złoty wiek piratów. Prawda i mity o piratach”, B. Little;
„Piraci w świecie grecko-rzymskim”, P. de Souza

A skąd się wzięło nasze wyobrażenie romantycznego rozbójnika?
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BAJCE
WITAJCIE W NASZEJ

Kto nie zamarzył choć raz, by zostać bohaterem ulubionej książki, filmu lub gry, albo przeżywać niezwykłe przygody w innym, stworzonym przez
siebie świecie? Chyba każdemu zdarzyło się o czymś takim pomyśleć. Są osoby, które ten rodzaj marzeń przekuwają w rzeczywistość i robią to
w niezwykle fascynujący sposób. Miłość do fantastyki, wcielanie się w nietypowe postaci, wypróbowania innych scenariuszy życia, pogoń za adrenaliną: bohaterów naszego artykułu interesują różne rzeczy, łączy ich jedno – chęć dobrej zabawy.

RPG – więcej niż gra

RPG (role-playing game) to towarzyska gra fabularna oparta na narracji. Uczestnicy zabawy odgrywają stworzone przez siebie role, a jeden
z nich wymyśla scenariusz (Mistrz Gry). Niekiedy zwana jest „grą wyobraźni”, „teatrem improwizacji” lub potocznie „erpegiem” albo „rolplejem”. Zazwyczaj jej celem jest osiągnięcie umownie określonych
lub indywidualnych celów, przy zachowaniu wybranego zestawu reguł.
– Wyobraźmy sobie, że jesteśmy bohaterami baśni braci Grimm. Ja je-
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stem Jasiem, moja koleżanka Małgosią, a nasz przyjaciel Narratorem
– mówi Marcel Mroczek, reżyser teatralny, organizator RPG w Pałacu
Młodzieży pt. „Kości Zostały Rzucone”. – Dzięki RPG możemy zmienić
historię dwojga dzieci i sprytniej pokonać złą Czarownicę. Możemy nawet, kierując swoimi postaciami, nigdy jej nie spotkać, ale za to natknąć
się na Czerwonego Kapturka właśnie zmierzającego do Babci lub Kopciuszka uciekającego z balu. Wszystko dzięki Narratorowi, który słuchając nas, stwarza nam świat opowieści: tło zdarzeń (las, chatka z piernika), innych bohaterów (Kopciuszka, Kapturka) i nastrój (złowieszczość,

bajkowość). Wszystko za sprawą samej mowy oraz sztuki opowiadania
– wyjaśnia. Gry RPG mają swój początek w USA. Pojawiły się w połowie lat 70. ubiegłego wieku i wywodzą się z planszowych gier strategicznych. Używano w nich figurek. Gracze wcielali się w dowódców,
a następnie odgrywali losy pojedynczych bohaterów. Z czasem zaczęto
wymyślać światy, w których bohaterowie mogą przeżywać przygody.
Przejście z planszówek na coś więcej, pozwoliło graczom podejmować
więcej decyzji, niż te podane w instrukcji.
Kości zostały rzucone

Pomimo większej wolności i RPG posiadają pewne ustalone zasady.
– W RPG istnieje wiele światów i prawie każdy z nich ma swoje reguły,
jest to tzw. mechanika gry. Aby określić czy jakieś działania udało się
wykonać lub nie, rzuca się kośćmi – tłumaczy Dawid Kaczmarek, Mistrz
Gry, autor kanału na YT „Rzucaj Nie Gadaj”. – Gracze starają się niczym
aktorzy w teatrze czy w filmie mniej lub bardziej ekspresyjnie grać swoją rolę. Improwizują kwestie na bieżąco, gdy dochodzi do interakcji między nimi lub też bohaterami niezależnymi (NPC: non player characters),
które odgrywa Mistrz Gry. W rozgrywce mogą wziąć udział minimum
2 osoby, choć najlepiej gdy jest ich 3 lub 4. Czas jednej sesji jest bardzo różny: można pograć godzinę, ale i 24h – mówi. Wspomniany wyżej
Mistrz Gry to bardzo ważna postać w świecie RPG, właściwie najważniejsza. – To bajarz, narrator, scenarzysta, reżyser, moderator rozgrywki. Jest też sędzią w sporach, odgrywa NPC, pilnuje zasad, mechaniki
gry – dodaje Dawid: – Powstały setki stron z poradami jak być dobrym
MG, jest wiele szkół prowadzenia.
W RPG grać może każdy niezależnie od wieku czy płci. – To nie ma znaczenia. Ja np. gram w grupie mocno 40+ – przekonuje Arkadiusz Mielczarek, autor jednego z systemów RPG. – Aktualnie tworzone są też systemy specjalnie dla dzieci, nawet takich sześcioletnich. RPG to przede
wszystkim świetna zabawa. Jedynym jej ograniczeniem jest wyłącznie
nasza wyobraźnia.
Fantastyczne uniwersum

Najbardziej popularne RPG rozgrywają się w świecie fantasy, inspirowanym np. twórczością Tolkiena czy ostatnio szalenie popularną „Grą
o Tron”. Wciąż na topie jest uniwersum „Gwiezdnych Wojen”, ale też
światy współczesne z elementami grozy jak „Wampir Maskarada”,
czy „Wilkołak”, który wbrew nazwie mówi o z góry przegranej walce
o Matkę Ziemię. Można też wcielić się w superbohaterów z popularnych
komiksów Marvela i DC. Tematyka gier jest bardzo szeroka. Co więcej,
gry fabularne są niezwykle popularne, a ich fanów przybywa. Dlaczego?
– Myślę, że to, co jest pociągające w tych grach, to możliwość kierowania czyimś życiem, wpływania na historię bohatera poprzez podejmowanie kluczowych decyzji, odkrywanie wraz z nim rzeczywistości,
w jakiej przyszło mu żyć – wyjaśnia Natalia Dominick, bibliotekarka,
która jest zafascynowana tematyką fantastyczną i napisała pracę
dyplomową o „Grze o Tron” George’a R. R. Martina. Sama chętnie gra
w elektroniczne odpowiedniki gier fabularnych. – Dużą radość sprawia
mi eksplorowanie tajemnic w grze i z uporem maniaka dążę do ich rozwiązania. Dla mnie to odskocznia od dnia codziennego. Hobby, forma
spędzania czasu, tak jak książka czy film – dodaje.
Wymyśl siebie na nowo

Fani erpegów mówią, że pobudzają one wyobraźnię i kreatywność, dzięki nim można poznać nowych ludzi lub bliżej zacieśnić więzy ze znajomymi. – RPG rozwija wyobraźnię oraz wzbogaca słownictwo – przekonuje Marek Kozłowski, gracz, autor kanału na YT „Gawędy Imperium”.
– W zależności od konwencji w jakiej gramy, gracze często by bardziej
wczuć się w rolę czytają dodatkowe materiały. Jeżeli grają druidem robią spisy różnych roślin i dowiadują się co z nich zrobić. Dzieci grając
krasnoludkiem, który pomaga zwierzętom w lesie muszą dowiedzieć
się wcześniej, co takie zwierzaczki jedzą. Wszystko zależy od podejścia,
ale ilość rzeczy jakich można się nauczyć podczas grania zaskakuje. Ile
to pinta? Dlaczego palono czarownice? Co to herladyka? To tylko kilka przykładów tego, czego uczą się gracze RPG. Arkadiusz Mielczarek
dodaje: – RPG stosuje się teraz jako formę terapii. Wyszła poza sferę
zabawy. Grę stosuje się jako element szkoleń pracowników korporacji, menadżerów wysokiego szczebla i nie tylko. Dla mnie to było coś
niesamowitego, jak trafił do mnie gracz pełen kompleksów, zamknięty
w sobie. Dzięki RPG zaczął realizować się społecznie, otwierać, udzie-
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lać towarzysko. W trakcie gry rośnie adrenalina, przez co zabawa robi
się coraz bardziej wciągająca. Gracze, przyznają, że czasem potrafią się
w tym zatracić. – Nie słyszałem nigdy o uzależnieniu od RPG w takim
znaczeniu jak uzależnienie od gier komputerowych – zapewnia Marcel
Mroczek. – W RPG chodzi o spotkanie z drugim człowiekiem, wspólne
opowiadanie, przeżywanie, nawet jeśli miałoby mieć to miejsce przez
jakiś komunikator internetowy. Czy można się uzależnić od ludzi – zapewne tak, ale ja nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Co najwyżej
słyszałem o zaniedbaniu obowiązków domowych przez to, że się gra,
ale nie miało to jeszcze znamion choroby. Problemy z wyjściem z roli
mogą być zawsze. Możemy nieraz konflikty w grze brać zbyt do siebie
i przerzucać je na płaszczyznę prywatną, ale dlatego tak ważna jest
rozmowa przed sesją z graczami i tzw. zdrowe podejście do tej nomen
omen rozrywki – wyjaśnia.
Co wytrawny gracz może poradzić osobie, która chce spróbować swoich sił w RPG? – Początkująca osoba musi pamiętać, że to tylko forma
spędzania wolnego czasu i nie jest w stanie zastąpić prawdziwych relacji w rzeczywistym świecie. Gry nie mogą stać się ucieczką, mają jedynie dostarczać odrobinę rozrywki – tłumaczy z uśmiechem Natalia
Dominick. A Marek Kozłowski przewrotnie zachęca: – Każdy lubi dobrą
historię, w momencie gdy staje się jej częścią jest ona jeszcze lepsza.
Zmienić los ulubionego bohatera książki, zamienić parę słów z Harrym
Potterem, czy też uratować Hana Solo przed śmiercią: brzmi kusząco
prawda?.
LARP – zabawa dla dorosłych

Czym jest larp, czyli live action role playing? Odpowiedzi są różne. Według podręcznikowych definicji to forma parateatralna, gra fabularna,
która jest rozgrywana na żywo, z użyciem kostiumu, charakteryzacji,
różnych rekwizytów i często budowanej specjalnie na tę okazję sceno
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grafii. Larp może mieć funkcję rozrywkową, edukacyjną lub społeczną. Bardzo często jednak jest po prostu doskonałą zabawą. To rodzaj
rozrywki zdecydowanie dla dorosłych, a żeby w larpach nie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, wcześniej ustalane są reguły i zasady.
Wszystko, by nie naruszyć bezpieczeństwa fizycznego ani psychicznego graczy. – Larp można przyrównać do improwizowanej sztuki teatralnej, w której każdy ma jakąś rolę, tło postaci i odgórnie nałożoną
charakterystykę. Nie ma jednak zapisanego, ustalonego scenariusza.
Każdy nakreśla sobie własne cele i stara się, opierając na tym, co ma
do zrobienia i kogo gra, osiągnąć swoje założenia – tłumaczy Kuba Maślak, główny prowadzący szczecińskiego projektu larpowego „Szczecin
by Night”, związany z tym środowiskiem od ponad dekady. Zaznacza
jednak, że tu nie ma widzów, nikt nie jest oceniany, a każdy chętny, niezależnie od umiejętności aktorskich może wziąć udział w zabawie. – Możemy stać się kimś, kim zawsze chcieliśmy być, bez ryzyka poniesienia
realnych konsekwencji społecznych – mówi Alicja Palejko, księgowa,
która chętnie angażuje się w różne projekty larpowe. – Zawsze gram
inną postać, choć mam swoją faworytkę w garderobie osobowości, jakimi się posługuję. To piękna przygoda móc poznać życie z tak wielu
scenariuszy – dodaje.
Larpy można dzielić według różnych kategorii. Szczególną popularnością na świecie, ale także lokalnie, cieszą się te rozgrywane w klimacie
fantasy i postapokaliptycznym. Na największe, najważniejsze wydarzenia tego typu fani przygotowują się cały rok. Udoskonalają stroje
i współpracują ze sobą, dopracowując szczegóły gry. Larpy o tematyce
fantastycznej mogą odbywać się w światach tworzonych na ich potrzeby, np. książkowych, filmowych lub z gier RPG. Popularne są parahistoryczne z dodatkiem magii. Ten rodzaj szczególnie lubi Alicja Palejko.
– Mój faworyt to „Spotkania na szlaku”, okraszone mitologią słowiańską i średniowiecznym klimatem. Inspirowane uniwersum opowiadań
Andrzeja Sapkowskiego – mówi. Ciekawą odmianą larpów fantasy, są
też tzw. bitewne. W Polsce największy to Polish Battle Larp. Postapokaliptyczne dotyczą zaś świata po zagładzie, często nuklearnej. Może
to być coś w rodzaju filmów „Mad Max” lub powieści „Metro 2033”. Polska scena larpów postapokaliptycznych jest niezwykle barwna i bardzo
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aktywna. Nasz festiwal OldTown to jeden z największych w Europie!
W tym roku odbył się 8 lipca. Jak mówią jego fani: to prawdziwe spektakularne show.
Mała postapokalipsa

Faktycznie OldTown to ogromne przedsięwzięcie organizowane na bardzo wysokim poziomie. Podobne imprezy o jeszcze większym zasięgu
robione są tylko w USA. To legendarny Burning Man, rozgrywający się
na pustyni Black Rock w Nevadzie, którego główną atrakcją są ogromne
rzeźby i instalacje oraz kalifornijski Wasteland Weekend, ściśle nawiązujący do „Mad Maxa” i mający błogosławieństwo samego twórcy tej
filmowej postaci. OldTown znajduje się znacznie bliżej, bo na opuszczonym lotnisku w Kluczewie pod Stargardem. Przekraczając bramy tego
działającego raz w roku miasta, tak naprawdę żegnamy się ze światem,
który znamy na co dzień. – Do OldTown przybywają ludzie z całej Europy i z różnych zakątków świata, w ciągu kilku dni potrafi być tu 1000
osób – mówi Małgorzata Kowcun, uczestniczka imprezy zajmująca się
promocją i marketingiem festiwalu. – Największą atrakcją imprezy jest
trwająca 100 godzin gra, przypominająca fabułą film. Jej główna oś ciągnie się nieprzerwanie od początku trwania festiwalu. Akcja dzieje się
w postapokaliptycznym miasteczku, z własną historią, tożsamością
i ekonomią. Wyobrażałeś sobie kiedyś, jak samotnie pokonujesz armię
zombie, wyskakujesz z czwartego piętra do swojej fury i odjeżdżasz
w błyskach wybuchów? Tutaj nie musisz sobie wyobrażać – tłumaczy.
OldTown to festiwal, który stawia na adrenalinę i nagromadzenie wydarzeń, akcji oraz rekwizytów. Bitwy, strzelaniny, pościgi samochodowe, polowanie na mutanty, ryk motorów, pirotechnika, a wszystko jak
w „Mad Maxie” czy grze komputerowej „Fallout”, która była pierwszą inspiracją dla powstania tej imprezy. – Lokalizacja OldTown na opuszczonym lotnisku, otoczonym jedynie polami, betonem i skwarem słońca,
stwarza niepowtarzalne możliwości – przekonuje Małgorzata Kowcun
i dodaje: – Są tu obozy, stoiska, bary i arena. Każdy może stać się absolutnie dowolną postacią, a możliwości są nieograniczone: od żołnierza,
strażnika, dzikusa, dilera, po barmana, handlarza, medyka czy żebraka.
Wszystko zależy od gracza, jaką historię przeżyje.

Wywiad ze szczecińskim wampirem

W samym Szczecinie popularnym larpem jest wspomniany „Szczecin
by Night”. Obecnie grają w nim osoby od osiemnastego do pięćdziesiątego roku życia. Powstał na bazie World of Darkness, czyli settingu
(założeniach świata przedstawionego) używanym w grach komputerowych, np. Vampire: Bloodlines. Początki projektu sięgają lat 90. XX wieku. – Wcześniej „Szczecin by Night” był na pewno mniej zorganizowaną
i ujętą w pewne ramy zabawą. Często zdarzały się sytuacje, że postronni obserwatorzy wzywali jakieś służby porządkowe, bo po okolicy
chodzili dziwnie wyglądający ludzie z atrapami broni palnej lub innych,
dziwnych rekwizytów – mówi Kuba. Dziś, po wielu latach zmian i rozwoju projektu, ma on ściśle ustalone zasady, dotyczące np. miejsca
gry, ram czasowych, regulaminu i ciągłości fabuły. – Każdy larp jest jak
odcinek serialu. Zawsze jest to samo miasto i postacie, ale główny wątek przewodni jest inny, opowiada osobną historię. Pozwala to osobie
początkującej, wejść z marszu w fabułę i dobrze się bawić – tłumaczy
Kuba Maślak.
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Co ciekawe, w tym larpie wykorzystywane są ciekawe miejsca i postacie
z historii miasta. – Setting World of Darkness bazuje na naszym świecie, przekładając go jednak przez swoiste krzywe zwierciadło, gdzie
wszystko wydaje się rodem z opowieści grozy – mówi Kuba Maślak. Tym
samym, stojący na uboczu dom z Pogodna stał się nawiedzonym budynkiem, a Domek Grabarza (Klub Storrady) był miejscem odprawiania
magicznego rytuału. Wśród szczecińskich postaci, pojawiła się Sydonia
von Borck. Obecnie ten wątek jest dość mocno eksploatowany w lokalnym larpie. – W naszej fabule powróciła do Szczecina, przejmując wpływy w mieście i dając się we znaki innym postaciom. Już teraz niektórzy
ją uwielbiają, a inni szczerze nienawidzą – śmieje się Kuba.
Podwójne życie

Czym jest larp dla jego fanów? – Okazją do spotkania się z wieloma
osobami, które lubię, postawienia się w sytuacjach niecodziennych,
w których zwykle byśmy nie byli – mówi Kuba Maślak i dodaje:
– Dla mnie emocje, które temu towarzyszą są najważniejsze, a jeśli inni
gracze przeżywają je na larpie, który przygotowaliśmy, wtedy czuję się
jeszcze lepiej, bo wiem, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Dla Alicji
Palejko larp to sposób na nie zatracenie tego, kim jest. – Role plaing
uczy, czym jest konsekwencja zarówno błędów, jak i sukcesów – mówi.
A Małgorzata Kowcun z OldTown wyznaje: – Na klika dni jesteś po prostu sobą. Odrywasz się od rzeczywistości, możesz naprawdę się wyluzować. Spotykasz ludzi, których lubisz, przebierasz się i kładziesz legalnie nogi na każdym stole – śmieje się.
Fani larpów, podobnie jak miłośnicy RPG-ów widzą w swojej grze wiele
korzyści. Kuba ze „Szczecin by Night” zwraca uwagę na to, że pozwalają
one rozładować emocje, poznać nowych ludzi i rozwinąć szereg umiejętności. Podobnie myśli Alicja Palejko. Przyznaje też, że wielu graczy
stało się jej bliskimi przyjaciółmi. Wśród plusów wymienia także możliwość podszkolenia się w relacjach międzyludzkich. – Larp może nam
w życiu prywatnym ułatwić np. rozmowy rekrutacyjne lub biznesowe
– dodaje Ala. Wśród ogółu panuje przekonanie, że środowisko larpów
jest dość zamkniętą grupą. Kuba ze „Szczecin by Night” mówi jednak,
że ich projekt jest otwartą grupą. – Staramy się dbać o to, aby każdy kto
do nas trafił, czuł się dobrze w naszym gronie – podkreśla i zaprasza
chętnych: – Najbliższe wydarzenie mamy w planach w połowie września. Będziemy o tym wcześniej informować na stronie www i Facebooku. Alicja Palejko dodaje: – Sama chętnie służę radą. Będę naprawdę
szczęśliwa, jeśli po tym artykule zobaczę nowe twarze na „Szlaku”.

foto: Spotkania na szlaku / Rekografia, Bartek Janiczek

Są krainy cudne, gdzie wszystko można mieć

Świat graczy jest ogromny. RPG i larpy to tylko jego mała, choć bardzo
ważna, a także rosnąca w siłę część. Tym artykułem z pewnością nie
wyczerpałyśmy tematu, ale mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyłyśmy to środowisko. Być może zainspirujemy kogoś do wypróbowania
swoich sił w zupełnie innej roli. – Gry fabularne to przypadłość niezwykle zaraźliwa. Jak mówi moja przyjaciółka: Łączy nas to, że wszyscy chorujemy na to samo – podsumowuje ze śmiechem Alicja.

autorki: Aneta Dolega, Karolina Wysocka

foto: RPG, mapa do gry Lyonesse
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Katarzyna Opiekulska-Sozańska to Dyrektor Zarządzająca LSJ
HR Group i Prezeska Fundacji Rozwoju Zawodowego Talent&Kariera

… i kobieta
stworzyła Mercedesa

W tym miesiącu wyprowadziliśmy na ulice dwa modele Mercedesa GLC (SUV i Coupe), oddając kierownice dwóm niezwykłym paniom. Przy okazji
przypomniał nam się pewien fakt z historii tej kultowej marki, opowiadający o tym, że to właśnie kobieta miała wpływ na rozwój tego jednego
z najbardziej pożądanych aut na świecie.

Kasia Hubińska to znana i lubiana szczecińska projektantka

Bertha Benz, żona Karla Benza, ojca sukcesu marki Mercedes-Benz przyczyniła się do wypromowania wynalazku swojego męża. W 1888 roku,
w towarzystwie dwóch synów, odbyła pierwszą dłuższą podróż samochodem. Trasa liczyła 106 km, a pani Benz pokonała ją w 12 godzin. Jej
wyczyn był szeroko komentowany, przeciwnicy tej przejażdżki nazwali nawet bohaterkę tego wydarzenia wiedźmą. Ta, nie zwracając na to
uwagi udowodniła, że samochód może prowadzić każdy i jest to łatwy
oraz bezpieczny środek transportu.
Przyśpieszenie i miejsce na szpilki

Współcześnie Mercedes jest niezmiennie uważany za lidera w świecie motoryzacji. Jeżdżą nim wszyscy. Sama marka niektóre ze swoich
modeli kieruje głównie do kobiet. Nasi dzisiejsi bohaterowie idealnie
wpasowali się w damski gust. – To mój trzeci model mercedesa! Nie
tak łatwo jest przywiązać mnie do konkretnej marki, gdyż jestem dość
wymagającym użytkownikiem, ale Mercedes-Benz zdobył moje serce
i pozostaję mu wierna – mówi zachwycona Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor LSJ HR Group, która przetestowała dla nas Mercedesa
GLC Coupe.
Sama na co dzień jeździ SUV-em, ale przesiadka do nieco innego mo-

delu nie zmieniła jej zdania na temat Mercedesa: – Nie dość, że pięknie
się prezentuje, co dla kobiety biznesu nie jest bez znaczenia, to jeszcze
gwarantuje wysoki komfort i bezpieczeństwo – kontynuuje. – Jako matka dwójki dzieci zwracam dużą uwagę na to, by zarówno podróżujące
ze mną osoby, jak i inni uczestnicy ruchu byli bezpieczni. Ważny jest
dla mnie także komfort użytkowania, czyli wygodne fotele, przydatne funkcje dodatkowe i relatywnie duży bagażnik, który pomieści codzienne zakupy, parę eleganckich szpilek i oczywiście nieco materiałów
promocyjnych mojej firmy. Gdybym miała wymienić trzy najważniejsze
argumenty przemawiające za tą marką, byłyby to: komfort, elegancja
i bezpieczeństwo. Jestem przekonana, że panie, dla których te trzy
aspekty stanowią o wyborze marki auta, będą zadowolone z oferty
Mercedesa.
Oba modele GLC – zarówno SUV i Coupe faktycznie zachwycają: imponującym designem, intuicyjnym systemem multimedialnym MBUX
(Mercedes-Benz User Experience) oraz nowoczesnymi systemami wspomagania jazdy. Potwierdził to nasz drugi kierowca – projektantka mody
Kasia Hubińska, która po raz pierwszy zasiadła za kierownicą GLC ale
SUV-a. Na świeżo podzieliła się swoimi wrażeniami z jazdy. – Płynie, nie
jedzie. Komfort, bezpieczeństwo, elegancja – wymienia jednych tchem.
– Tu wszystko jest w zasięgu ręki, mam na myśli sterowanie całym sa
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GLC 200d 4Matic

Moc silnika – 163 KM

Maksymalna prędkość - 205 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h [s] - 8,9

Średnie zużycie paliwa - 5,9/100 km

mochodem. Duży panel sterowania jest jak wielki tablet, więc wszystko
widać i do tego działa bardzo intuicyjne. Dodatkowo mamy funkcje sterowania na kierownicy i pad w prawym podłokietniku kierowcy. Mimo
że auto, jak dla mnie, jest duże, to jednak widoczność na zewnątrz bardzo dobra. Z przodu i z tyłu auta, co prawda nie widać odległości, ale
jest mnóstwo czujników i alarmów ostrzegających i wyhamowujących
samochód w razie zagrożenia. Co jeszcze? Piękne, przestronne wnętrze, elegancko wykończone. Wygodne fotele, dużo miejsca na nogi.
To co dla mnie jest ważne to ten samochód ma kopa! To oznacza, że nie
bałabym się wyprzedzać. I na koniec żelazny argument za: Mercedes!
To jednak klasa i elegancja sama w sobie… nie dziwię się, że może być
marzeniem wielu kobiet.
Płynie, nie jedzie

Przyjrzyjmy się zatem nowym modelom Mercedesa. Po pierwsze, nowe
GLC otrzymały nową generację 4-cylindrowych silników benzynowych
oferujące wyższą moc przy znacznie niższym zużyciu paliwa. Dzieje
się tak dzięki zastosowaniu nowej 48-woltowej instalacji elektrycznej
z prądnico-rozrusznikiem z napędem pasowym. Kolejny niezaprzeczalny atut to zaawansowane systemy wspomagające Pakiet obejmuje
szeroki zakres skoordynowanych funkcji, w tym: pilot odległości Distro-
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nic z asystentem kierowania, aktywny asystent układu hamulcowego,
aktywny asystent utrzymania pasa, aktywny asystent martwego pola
oraz predykcyjny układ Pre-Safe® Plus.
Kolejny atut to asystent manewrowania, który wspiera kierowcę podczas cofania auta z przyczepą. System wykorzystuje czujniki w głowicy
haka holowniczego i pierścień magnetyczny do pomiaru kąta między
pojazdem a przyczepą. Dołączony do niego jest pakiet asystenta parkowania z kamerą 360°. To o tyle ważne, gdyż kamera zapewnia wszechstronne widoki pojazdu podczas manewrowania, w tym wirtualny
obraz z lotu ptaka – wszystkie wizualizowane na wyświetlaczu multimediów. Dodatkowy tryb zbliżenia ułatwia „podpinanie” przyczepy do
samochodu.
Kolejne elementy, które sprawiają, że jazda nowymi GLC jest wygodniejsza i bezpieczniejsza to reflektory Multibeam Led i Dynamic Body
Control. Zaletą reflektorów jest niezwykle szybka, precyzyjna, elektronicznie sterowana regulacja strumienia światła w zależności od sytuacji
drogowej, w tym funkcja automatycznego przyciemniania świateł drogowych. Zawieszenie Dynamic posiada płynnie regulowane tłumienie
przedniej i tylnej osi. Tłumienie jest kontrolowane indywidualnie dla
każdego z kół, w zależności od wybranego programu jazdy, sytuacji
na drodze, prędkości pojazdu czy stanu nawierzchni.

SPA ze sztuczną inteligencją

Odnowa biologiczna w czasie jazdy samochodem? To brzmi dziwnie,
ale… Nasze GLC posiadają takie atrakcje w ofercie. Dzięki pakietowi
Energizing w mamy połączone ze sobą systemy klimatyzacji, podgrzewania, wentylacji, masażu foteli, a także oświetlenia i audio. Natomiast
w ramach wersji Plus dostępne są funkcje, co zabrzmi niezwykle, witalizujące. Co dostajemy w tym SPA na kołach? Wielokonturowe fotele
dla kierowcy i pasażera z funkcjami masażu, wentylacji i podgrzewania,
nastrojowe oświetlenie, a także pakiet do aromatyzowania, jonizacji
i oczyszczania powietrza we wnętrzu. Ponadto wirtualnego trenera,
który oferuje użytkownikowi indywidualne zalecenia, biorąc pod uwagę

dane z urządzeń ubieralnych Garmin®, takie jak poziom stresu lub jakość
snu.
Na koniec coś, co już w ogóle stawia naszego Mercedesa w przedziale
pojazdów futurystycznych. System multimedialny MBUX. To połączenie dotykowego ekranu multimediów, nawigacji z rozszerzoną rzeczywistością, inteligentnego sterowania głosowego za pomocą przycisku
lub komendy „Hej Mercedes”, funkcji łączności oraz interfejsu użytkownika. Dzięki sztucznej inteligencji system ma zdolność uczenia się i dostosowuje się do zwyczajów kierowcy. Także tego damskiego.

autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

GLC 200d 4Matic Coupe
Moc silnika – 163 KM

Maksymalna prędkość - 206 km/h

Przyspieszenie 0-100km/h [s] - 8,9

Średnie zużycie paliwa - 5,9/100 km

Wybierz swojego
Mercedesa

Samochody dostępne w opcji Lease&Drive 1% dla warunków: okres leasingu 24 miesiące, średnioroczny przebieg 25 000 km, wpłata własna
5% wartości pojazdu, gwarantowana wartość końcowa, w ofercie zawarte jest ubezpieczenie Pakiet Gwarancyjny na okres 24 miesięcy.
GLC SUV – już od 1750 PLN netto miesięcznie*
GLC Coupe – już od 1991 PLN netto miesięcznie*

Mercedes-Benz Mojsiuk | ul. Pomorska 88 | 70-812 Szczecin - Dąbie | tel. 91 48 08 712
/ MercedesBenzMojsiuk | www.mojsiuk.mercedes-benz.pl

Samochód,
w którym montowano…

KOMINKI

W całej Europie jest najprawdopodobniej tylko pięć takich samochodów. Jeden z nich znajduje się w okolicach Szczecina, pozostałe w Anglii. Przedstawiamy prawdziwą perełkę motoryzacji: auto marki Sunbeam.
Są to prawdziwe dzieła sztuki o ogromnej wartości. Samochody marki
Sunbeam produkowane były w Anglii na przełomie XIX i XX wieku. Do
1935 roku konkurowały z Bentleyem oraz Rolls-Roycem. „Szczeciński”
model pochodzi z 1934 roku. Właściciel kupił go w Niemczech, gdzie
auto trafiło w 1971 roku. W latach 60. ubiegłego wieku jeździło, jako…
taksówka.

– Gdy go sprowadziłem był w opłakanym stanie. Nie remontowaliśmy go
jednak długo, bo rok. W tym czasie dorabialiśmy części drewnianej karoserii, robiliśmy też remont tylnego oraz przedniego zawieszenia. Auto
ma nowe szprychy, wyremontowany silnik. Ma zrobione też zewnętrzne
chromowane elementy i położony jest nowy lakier. Oczywiście samochód jest jeżdżący i w pełni sprawny. Wewnątrz znajdziemy mnóstwo
miejsca, jest wygodna skórzana tapicerka – opowiada właściciel.

Samochód zamontowany ma benzynowy, trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik. Z tyłu ma rozkładane siedzenia. Oryginalnie zamontowany
miał nawet… kominek.

pojazdu. Wie również, że ostało się zaledwie pięć takich samochodów.
Cztery znajdują się w Anglii, jeden u niego.

– Niestety kupiłem samochód już bez niego. Znajdował się w tylnej
części samochodu. Lord, który w nim jeździł dogrzewał się właśnie
w taki sposób. Auto było naprawdę luksusowe. Świadczy o tym chociażby fakt, że wożona takim przed laty była Królowa Elżbieta.

– Uwielbiam samochody – podsumowuje właściciel. – W swojej kolekcji mam kilkanaście sztuk, wszystkie unikatowe, wszystkie sprawne,
jeżdżące. Każde z tych aut ma swoją historię. Sunbeam jest jednym
z moich ulubionych. To naprawdę komfortowy samochód, któremu poświęciłem sporo czasu i pieniędzy.

Kolekcjoner samochodów należy do angielskiego klubu marki Sunbeam.
Dzięki temu pozyskał sporo informacji na temat swojego zabytkowego

Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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Szczecin
leży nad morzem!

foto: Marek Szymański

Nawet Szczecinianie nie wiedzą, że wody morskie sięgają aż … do Trasy Zamkowej! Mamy też plażę
z pięknym widokiem – na Wyspie Grodzkiej, dodatkowo, słyniemy z wyjątkowych marin. Dla tych, którzy
ekscytują się sportowymi aktywnościami lub wolą spokojniejsze formy rekreacji, przygotowaliśmy kilka
propozycji. Szum wody, wiatr we włosach, słońce muskające twarz albo słodkie lenistwo – brzmi ciekawie? Wszak nie samym sportem człowiek żyje! Po intensywnych aktywnościach, warto postawić również
na trochę kojącego relaksu.

RELAKS

Królewski rejs

Ekologiczny katamaran

Zaczynamy od jednej z wizytówek naszego miasta, bulwarów przy
Wałach Chrobrego. Co powiecie na piękne widok wprost ze statku?
Rejs jednostkami Odra lub Penne (Unityline) pozwala zobaczyć nasze
miasto i pobliskie akweny z zupełnie innej perspektywy! W programie
wycieczek: odkrywanie tajemniczych zakątków portowych, podziwianie malowniczych widoków bogatej przyrody oraz trochę historii. Na
pokładzie statków można zwiedzić m.in. piękne rejony Odry, Jeziora
Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. W ofercie „królewskich” jednostek są
rejsy nie tylko w okolicach naszego miasta. Na pokładzie statków można popłynąć do Trzebieży, Nowego Warpna, Stepnicy czy Świnoujścia.
Jak wiadomo, podróże zaostrzają apetyt, dlatego w ofercie gastronomicznej dłuższych rejsów są potrawy z grilla. Co więcej, Odra lub Penne
to doskonałe miejsce na imprezę integracyjną albo bankiet. Nie brakuje
też cyklicznych wydarzeń, takich jak Twister Boat Party, w trakcie którego można popłynąć do legendarnego wraku betonowca w rytmie rozrywkowej muzyki. Na pokład obu statków można wejść z nabrzeża przy
Wałach Chrobrego. Odra i Penne cumują vis-à-vis Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Ceny są uzależnione od rejsów.

Kolejną atrakcję znajdziecie po drugiej stronie Odry. Z Wałów Chrobrego przenosimy się na tętniącą życiem Łasztownię. Wodna wycieczka z rodziną lub grupą przyjaciół? Wynajmij elektryczny katamaran!
W Szczecinie mamy bardzo ciekawy obiekt, a mianowicie łódź solarną.To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którym nie jest obcy
los naszego środowiska. Katamaran Black Solar jest zasilany energią
elektryczną, pochodzącą z paneli fotowoltaicznych i gromadzoną
w akumulatorach pod pokładem. Łódź nie posiada silnika spalinowego,
który hałasuje i wydziela toksyny. Katamaran jest za to cichy, przyjazny
środowisku, a do tego można nim pływać praktycznie wszędzie, np. wybrać się na rejs do Parku Doliny Dolnej Odry! Pokład pomieści 10 osób
na wygodnych sofach. Do dyspozycji czarterujących są też 2 spore lodówki turystyczne, stolik i radio. Co ciekawe, by zostać kapitanem tej
łódki, nie trzema mieć patentu żeglarskiego. W ofercie m.in. rejsy po
kanałach szczecińskich oraz wieczory panieńskie. Katamaran cumuje
w marinie, tuż przy Wyspie Grodzkiej.

wycieczka po porcie – bilet normalny: 23 zł
weekendowy rejs do Świnoujścia – bilet w dwie strony: 80 zł
czarter – od 2100 zł
info: www.statki.net.pl
Ahoj, przygodo!
Kolejna ciekawa propozycja rejsów. Jeśli lubicie odkrywać piękne zakątki, a także kochacie faunę i florę, z pewnością spodoba się wam oferta
Dziewanny, Kapitana Cookaoraznowej jednostki o wdzięcznej nazwie:
Sedina. Na statkach można wypłynąć w rejsy turystyczne, krajoznawcze. W ofercie znajduje się szeroki wachlarz różnorodnych propozycji
tras, wśród nich m.in. zwiedzanie portu i stoczni, wodna podróż po
jeziorze Dąbie, czy odwiedziny betonowca. Pojawiła się też nowość,
popołudniowo-wieczorne rejsy dla singli.W tym sezonie uruchomiona
została również pływająca Tawerna u Kapitana Cooka, w której posiłki
przygotowuje prawdziwy morski szef kuchni, znający doskonale smaki
z całego globu. Na miejscu organizowane są różne imprezy.Na statkach,
prócz rejsów krajoznawczych, można też organizować szkolenia, zabawy integracyjne oraz pikniki na wodzie.Dziewanna & Kapitan Cook cumują przy Nabrzeżu Pasażerskim, koło Dworca Morskiego i restauracji
Porto Grande.Ceny są uzależnione od rejsów i czasu trwania wycieczek.
rejs turystyczny, 1h – bilet normalny: 25 zł
rejs czarterowy, 2 h – Dziewanna: 2037 zł, Kapitan Cook: 2600 zł
info: www.statek.pl
Tramwajem na drugi brzeg
Szczeciński tramwaj wodny łączy leżące na przeciwnych brzegach Odry
Bulwar Piastowski i Nabrzeże Starówka (Łasztownia). Podczas rejsu
podziwiać można piękne widoki śródmieścia Szczecina, w tym panoramę Wałów Chrobrego i Zamku Książąt Pomorskich, port jachtowy
Marina North-East z kładką, pod którą katamaran przepływa, czy odrestaurowane historyczne dźwigi portowe zwane „dźwigozaurami”.Trasę
obsługuje katamaran motorowy „Enterprise”, zbudowany w szczecińskiej stoczni jachtowej kpt. Andrzeja Armińskiego. Jednostka mieści na
swym przestronnym pokładzie jednorazowo 12 pasażerów. Tramwaj
wodny kursuje codziennie od 27 kwietnia do 16 września, od godz. 10 do
19.30. W weekendy o godzinę dłużej! Przystanek na zachodnim brzegu
Odry zlokalizowany jest na Bulwarze Piastowskim, przy Alei Żeglarzy,
przed restauracją Stockholm, a na wschodnim brzegu rzeki znajduje się
na Nabrzeżu Starówki w Marinie North-East. Ceny uzależnione są od
dni tygodnia i świąt.
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – 5 zł
piątek, sobota, niedziela, dni świąteczne – 3 zł
www.tramwajwodny.szczecin.pl
kontakt: tel. 508 223 666

godzinny rejs – 30 zł od osoby (przy pełnej osobie)
4-5 h – ceny do uzgodnienia
www.facebook.com/BlackSolarSzczecin
Chrabąszczem przez Odrę
Mały Volkswagen New Beetle to super bryka, jak każdemu wiadomo.
Ale czy korzystaliście z wodnych garbusków? Taka atrakcja czeka przy
naszej marinie! Trzyczteroosobowe motorówki wodne, przypominające wyglądem słynnego „chrabąszcza”, nie tylko cieszą oko, ale cechują
się także wygodą użytkowania oraz bezpieczeństwem. Garbusek jest
idealny dla rodzin i grup przyjaciół, pragnących w spokoju zrelaksować
się nad wodą, wygrzać na słońcu oraz spędzić czas w miłej atmosferze.
Co więcej, by nim pływać, nie trzeba mieć patentu! Warto jednak zaznaczyć, że przed wypożyczeniem motorówek każdy zostaje odpowiednio
przeszkolony, a na pokładzie znajdują się kamizelki ratunkowe z kołnierzem dla każdego pasażera. W rejs można wybrać się codziennie, od 12
do 20. Prócz wynajmy indywidualnego, w ofercie są też rejsy dla grup
zorganizowanych (wycieczki, półkolonie) ze sternikiem. Kolorowe garbuski o wdzięcznych nazwach Maja, Amelka i Natanek można znaleźć
przy Wyspie Grodzkiej, na North East Marinie.
za pierwszą godzinę – 70 zł
za cały dzień – 350 zł
www. szczecinskiegarbuski.pl
Pływający dom
Będąc na szczecińskiej marinie, warto zwrócić uwagę na houseboaty.
Mieszkalne barki to idealne rozwiązanie dla tych, którzy kochają wodę
i jednocześnie nie chcą rezygnować z komfortu życia. Domy na wodzie
to świetne rozwiązanie także na wakacyjną przygodę. Mogą być stacjonarne lub pływające. Ciekawą ofertę wynajmu domów pływających
ma firma Houseboat Porta Mare. Obiekty mogą pomieścić od 2 do 6
osób. Każdy z nich posiada salon z aneksem kuchennym, sypialnię oraz
łazienkę z prysznicem. Jednostki można znaleźć w trzech lokalizacjach
–w Szczecinie, a także: Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim, tuż przy
marinach. Warto przyjrzeć się ostatniemu z wymienionych miejsc, gdyż
tam znajdują się nie tylko houseboaty stacjonarne, ale też pływające.
Zapewniają spokojne, relaksujące rejsy i zużywają niewiele paliwa. Bez
patentu żeglarskiego można nimi pływać w okolicy, np. do Wolina, z odpowiednim dokumentem – do Szczecina i dalej, w stronę Niemiec. Ceny
zaczynają się od ok. 300 zł.
www.houseboatportamare.com
Wodny spacerek

Wypożyczalnia łodzi motorowych, Żegluga SzczecińskaTam, gdzie
nie dotrzemy pieszo, rowerem lub samochodem, można przepłynąć
motorówką! Warto zobaczyć Szczecin od strony Odry, naszą Wenecję, jezioro Dąbie, kanały, wyspy czy np. malownicze zakątki rzeki

Żeglarstwo
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Święta. Rejs motorówką to również doskonała okazja do obserwacji dzikiej przyrody: czapli, orłów, wydr, bobrów oraz różnych innych
rzadkich gatunków fauny oraz flory. W ofercie Żeglugi jest 6 motorówek, każda z nich pomieści maksymalnie 5 osób. Do ich prowadzenia,
z uwagi na niewielki silnik, nie jest wymagany patent motorowodny, ale
przed rejsem załogi muszą przejść krótkie szkolenie z zakresu manewrowania i bezpieczeństwa. Motorówki stacjonują na Bulwarze Gdyńskim. Wypożyczalnia jest czynna codziennie w godzinach 10-19.
www.zstw.szczecin.pl/pl/zegluga-szczecinska/wypozyczalnia-motorowek
SPORT

Deska nasza miłość

Wśród sportów wodnych jednym z najpopularniejszych jest wakeboard.
Wake Park Szczecin to wakepark, w którym znajdują się dwa wyciągi
dwumasztowe: jeden o długości 226 metrów, gdzie wysokość liny aktywnej wynosi 9 m nad powierzchnię tafli. Do dyspozycji riderów są dwa kickery. Drugi wyciąg ma długość 218 m. Wysokość liny aktywnej wynosi 7,4
m ponad poziom wody. Znajdują się tutaj dwie przeszkody m.in. Wake
Progress – zajęcia na każdym poziomie prowadzi Eliza Eliasz (tel. 600 383
558) WakePro. Dla początkujących dostępni są doświadczeni instruktorzy. Na spocie prowadzone są również szkółki wakeboardowe dla najmłodszych oraz zajęcia z freestyle’u. W parku działa również beach bar.
Na miejscu można wypożyczyć sprzęt. W Parku działa klub Sportowy
Floating, do którego należą profesjonalni zawodnicy, m.in. członkowie
kadry narodowej: Dominik Oberlan i Klaudiusz Gwiazda. Wake Park
znajduje się nad jeziorem Głębokim, przy ul. Podpułkownika Hieronima
Kupczyka. Czynny jest przez cały tydzień.
godzina na wyciągu (w tygodniu) – od 30 do 140 zł od osoby
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godzina na wyciągu (weekend) – od 40 do 140 zł
karnet 10 sesji – 350 zł
instruktor (15 minut) – 15 zł
instruktor pro (30 minut) – 50 zł
www.wakeparkszczecin.pl
kontakt: 512 079 300, biuro@wakeparkszczecin.pl
Cykliczne zajęcia wakeboardowe, nauka na każdym poziomie. Wake
Progress - informacje i zapisy - Eliza: 600 383 558
Kitesurfing Dąbie to pierwsza szkoła kitesurfingowa, która jest usytuowana nad jeziorem Dąbie. Miłośnicy tego sportu mają do dyspozycji
doświadczoną kadrę instruktorską, przejrzystą płytką wodę oraz szeroki wybór sprzętu. Szkoła oferuje: kursy indywidualne oraz grupowe,
fachowy dobór sprzętu oraz zniżki na najnowsze kolekcje latawców,
doskonałą zabawę na wodzie. Cena wszystkich kursów obejmuje: latawiec, deskę, trapez, kask i bar. Szkoła mieście się na plaży przy Czarnej
Łące.
kontakt: 663 45 38 17, kitedabie@gmail.com
KiteFORT Szczecin/Świnoujście to najstarsza szkoła kitesurfingu na Pomorzu Zachodnim. Uczestnicząc w kursie zdobywane są umiejętności
i wiedza niezbędna do samodzielnego. doskonalenia techniki surfowania. W trakcie kursu jest możliwość przetestowania, m.in. latawców, desek i trapezów. Szkołą prowadzi również zajęcia dla dzieci i młodzieży.
W Szczecinie biuro szkoły znajduje się przy ulicy Bałuki 5/U3, w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej.
www.kitefort.pl

foto: Jarosław Gaszyński

kontakt: 501 292 229, szkola@kitefort.pl
Kitetrips.pl to kursy kitesurfingu w Szczecinie, Międzyzdrojach i Świnoujściu a także w Niemczech. Szkolenia są prowadzone w języku polskim,
angielskim i hiszpańskim. Małe grupy, sprzęt wliczony w cenę kursu, nauka przez cały rok. Ceny kursów zaczynają się od 120 zł za godzinę.
www.kitetrips.pl

national Surfing Associacion w surfingu, SUP-ach, longboardach i trickboardach. Ponadto realizuje eventy I szkolenia wyjazdowe do Portugalii, Panamy I Maroka. Akademia działa w Kołobrzegu przy ulicy Cichej
61/1
www.surfacademy.pl
kontakt: 606 309 021, info@surfacademy.pl

kontakt: 885 135 111, marek@kitetrips.pl
Miedwie Sport to profesjonalna szkoła wind i kitesurfingu, pole campingowe, centrum testowe, klub sportowy. Wszystko połączone w całość daje wspaniałą możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie ludzi
których łączy pasja. Jezioro Miedwie to jeden z najlepszych spotów do
nauki wind i kitesurfingu. Czysta, płytka woda, stały wiatr i baza. Miedwie organizuje kursy, imprezy, zawody, półkolonie a także spływy SUP.
Szkoła znajduje się w Wierzbnie przy ulicy Jeziornej.
Windsurfing
kurs – 400zł
Jedna lekcja- 50 zł
Kitesurfing
Kurs- 800 zł
Jedna lekcja – 150 zł
SUP
Wypożyczenie deski od 20 zł
www.miedwiesport.pl
kontakt: 506 136 544, info@miedwiesport.pl
Surf Academy organizuje profesjonalne szkolenia wg standardów Inter-

Blow My Kite organizuje kursy kitesurfingu na wszystkich poziomach,
na Zalewie Szczecińskim, jeziorze Miedwie, w Międzyzdrojach i na wyspie Rugia a także wyjazdy do Grecji, Hiszpanii i Afryki. Ponadto w ofercie ma kursy wakeboardu z użyciem motorówki oraz naukę pływania na
SUP-ie, połączoną z organizacją spływów. Szkoła znajduje się przy ulicy
Rymarskiej w Szczecinie.
www.blowmykite.com
kontakt: 731 800 333, info@blowmykite.com
Równowaga z wiosłem

Floating Yoga to praktyka jogi w wyjątkowych okolicznościach – maty
zamieniane są na pompowane deski SUP a sala na jezioro, morze lub
basen. W czasie letniego sezonu zajęcia z jogi odbywają się głównie na
jeziorze Głębokim. Zajęcia są dostosowywane do możliwości uczestników. Ruch połączony jest z płynnym oddechem a ciała i umysły zorientowane są na skupienie w celu utrzymania równowagi na desce.
kontakt: marta_mielcarek84@wp.pl
www.facebook.com/pg/supjogaszczecin

opr. ad, kw / foto: materiały prasowe
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MIASTO
NIESPOKOJNYCH DUSZ

Tuż przed lądowaniem narasta ekscytacja. Samolot otacza zgrabnym łukiem portugalską stolicę. Jak na dłoni widać najpierw rysującą się białą kreską oceaniczną pianę, a zaraz potem pamiętającą największych odkrywców tego świata wieżę Belem, wody Tagu
i nowoczesny most Vasco da Gamy, należący do grona najdłuższych tego typu konstrukcji Europy. Historia miasta na krańcu Starego Świata onieśmiela, a lista bezcennych zabytków przyprawia o zawrót głowy. Na szczęście mając dobry plan, da się ugryźć
Lizbonę nawet w kilka dni.
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Lizbona jest kolorowa, bywa różowa, jak samolot, do którego wsiadam
na gdańskim lotnisku. Wystarczyły trzy godziny, by Wizzair przeniósł
mnie tam, gdzie przez długie wieki dla ludzi świat się kończył, i gdzie
żywy był duch wiary i przygody. Niewiele się zmieniło – Lizbona pozostaje wciąż miastem niespokojnych dusz, które pragną wyrwać się
gdzieś daleko za horyzont. Ale też tych, którzy chcą tu być, wracać tak
często, jak tylko to możliwe.
PULS MIASTA

Stolica Portugalii pełna jest graffiti. Kolorowych obrazów oddających
ducha tego miasta. Malowidła na każdym kroku widać na ścianach
i tramwajach. Życie uliczne i sztuka ulicy są tu spójne. Pod wieczornym niebem, pośród wesoło bawiących się ludzi, można poczuć się jak
w rodzinnym gronie. Świętująca Lizbona przygarnia każdego. Latem
puls miasta przyspiesza.
W przedwojennych, słynnych żółtych tramwajach Remodelado bywa
naprawdę tłoczno. Zgrabne wagoniki pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku i wciąż świetnie sobie radzą ze wspinaczką po stromych torach miasta. Startują z Praca do Comercio, rozległego placu nad brzegiem Tagu,
odbudowanym po wielkim trzęsieniu ziemi w 1755 r., które zmiotło niemal całą Lizbonę z powierzchni ziemi. To miejsce najlepiej podziwiać
z Arco da Rua Augusta. Najwyższa budowla lizbońskiej dzielnicy Baixa

jest idealnym punktem widokowym na miasto. Czerwone dachy domów
dzielnicy Alfama, ikony stolicy, wydają się być na wyciągnięcie ręki.
WINDĄ PO WIDOKI

Przy Praca do Comercio widać nowoczesne muzeum Lisbon Stories,
przybliżające chwałę dawnych lat. Stąd już tylko kilka kroków do przystani, przy której dawniej cumowały królewskie i kupieckie okręty,
a dziś stada mew przynoszą opowieści znad wielkiej wody. Wieczorami
wody Tagu obmywają tu stopy turystom. Jedni przychodzą podziwiać
bajkowe zachody słońca, inni zaczynają stąd spacer po centrum miasta.
W kilka chwil można stąd przenieść się pod wciśniętą między zabytkowe kamienice, ażurową windę Santa Justa, którą zaprojektował Raul
Mesnier de Ponsard, uczeń Gustawa Eiffle’a. Winda działa bez zarzutu,
a przed nią zawsze kłębi się tłum turystów i miejscowych. Ci pierwsi
chcą wjechać na punkt widokowy, dla drugich zabytkowa winda jest
zwykłym środkiem transportu, dzięki któremu dostają się do swoich
domów ulokowanych wysoko na lizbońskich wzgórzach.
TAJEMNICE ALFAMY

Żółtym wagonikiem Remodelado zjechać można całą Alfamę. Najlepiej
wybrać oznaczony numerem 28, okrzyknięty jednym z symboli miasta.
Przeciska się ciasnymi uliczkami i zaledwie centymetry dzielą go od zarysowania zaparkowanych przy torowisku samochodów. Właśnie
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na jego trasie znajduje się najbardziej stromy podjazd tramwajowy na
świecie, a każdy przystanek wydaje się miejscem wyjątkowym.
Od czego zacząć? Może od górującej nad centrum miasta, potężnej,
blisko 900-letniej katedry Se? Jej masywne wieże statecznie spoglądają
na skąpany w słońcu ruch uliczny. Bywa tłoczno, podobnie jak na pobliskim Miradouro de Santa Luzia Lizbona – ozdobionym błękitnymi kafelkami azulejos punkcie widokowym, serwującym bajkową panoramę na
leniwie płynącą rzekę i stare miasto. Równie piękny widok roztacza się
z Zamku św. Jerzego w Lizbonie, dumnie górującym nad Lizboną. To jeden z najważniejszych tutejszych zabytków.
Alfamę chłonie się powoli, bez pośpiechu. Tu potrzebny jest czas na wypicie kawy, lampki wina i na przyjrzenie się leniwie płynącej, złotej od
promieni zachodzącego słońca rzece. Miradouro das Portas do Sol jest
do tego miejscem idealnym. Jest tu gwarno. Wokół roznosi się zapach
grillowanych sardynek. To jeden z miejscowych symboli, o czym przekonują się ci, dla których Portugalia to wyłącznie słynne trzy "f": Fatima,
futbol, fado.
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PRZY DŹWIĘKACH FADO

Wiatr od oceanu niesie opowieści o dalekich stronach. Z nagrzanych
letnim słońcem uliczek Alfamy wkracza się w chłód krainy kameralnych
piwnic, wypełnionych bo brzegi fado. Lizbona rozciąga się na siedmiu
wzgórzach. To one, obok przepływającego w dole Tagu, kształtują panoramę miasta i są częstymi bohaterami pieśni fado. Stolica Portugalii
wręcz pulsuje magicznie rozmarzonymi dźwiękami.
Muzyka grana na dwóch gitarach (w tym jednej dwunastostrunowej)
jest tu stałym elementem życia. Zrodzona w biednych portowych dzielnicach w XIX wieku, rozbrzmiewa najlepiej w maleńkich knajpkach lizbońskiej Alfamy lub Mourari. Poznanie tych dźwięków dla wielu osób
jest celem wyprawy, podobnie jak zobaczenie Big Bena, wieży Eiffla czy
Koloseum.
SMAK SARDYNEK

W Lizbonie sardynka jest królową. Jej podobizny ozdabiają fasady domów. Wiele tu specjalistycznych, eleganckich sklepów, w których jedynym produktem są ubrane w kolorowe opakowania sardynki w puszkach. Z takich miejscach dostać można oczopląsu, totalnie się zagubić

i stracić nieco grosza. Jednak jeśli chcecie zapamiętać prawdziwy smak
Lizbony, sięgnijcie po sardynki z grilla.
Latem miasto tonie w dymie grillowanych sardynek, przyprószonych
mąką i obsypanych grudkami morskiej soli. Mięsiste ryby trafiają nad
rozpalone węgle w całości, wraz z głową i ogonem, by za moment wylądować na talerzu lub pomiędzy połówkami bułki. Tak smakują najlepiej.
Oprócz sardynek na ruszty trafiają też miejscowe kiełbasy i plastry wieprzowiny. To już ciężki kaliber.
SIĘGNIJ PO KIELISZEK

Ustawione tuż przy ulicach kameralne restauracje oferują muzykę i piękne widoki – bywa, że za możliwość siedzenia na zewnątrz płaci się więcej.
Spotkania przy prostych, treściwych daniach trwają godzinami, szczególnie, kiedy serwowane jest do nich miejscowe wino. Wystarczy kieliszek,
by przekonać się, że Portugalia to prawdziwa winiarska potęga.
Jest też inny, równie ważny trunek, bez którego nie można opuścić
miasta. Najlepsza swojska Ginjinha podawana jest tu niedaleko placu
Rossio – niewielki kiosk, do którego zaglądają miejscowi i turyści stał
się jednym z symboli Lizbony. Po słodki, lepki trunek przychodzą tu biz-

nesmeni w garniturach i przyjezdni z plecakami. Przechylają kieliszek
nalanego do pękatego kieliszka napoju, by ruszyć dalej, po kolejne dobre smaki.
Po najlepsze ryby, owoce, sery i oliwę najlepiej wybrać się na targ.
W Lizbonie jedno z takich miejsc urosło już do miana kultowego. Mercado da Ribeira, hala targowa działająca od 1892 r., jest miejscem modnym, w którym warto bywać. To też jedna z atrakcji turystycznych na
mapie miasta. Odnowiona kilka lat temu, zyskała nowe życie. Panuje tu
swobodna atmosfera, jest gwarno i pysznie.
Dookoła punkty gastronomiczne serwujące wszystko, na co można
mieć ochotę – marynowane ośmiornice w kolendrze, krewetki na maśle, kuleczki z dorsza i rozpływające się w ustach kozie i owcze sery.
Jest też bacalhau – suszony dorsz, który ma w Portugalii setki twarzy,
a każdy smak jest inny. Pośrodku dziesiątki ustawionych ław i stołów,
pozwalających na integrację miejscowych z przyjezdnymi. Mercado da
Ribeira jest niczym Lizbona w pigułce – przyjazna i pyszna.

autor: Marta Legieć / foto: Gabriela Skrzypek

BIUROWCE NA MIARĘ
XXI WIEKU
W 2019 roku, w Szczecinie do użytku oddanych zostanie 46 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej w takich projektach jak Posejdon, Cukrowa
Office, Stettiner Business Center czy Kamienica Dohrna. Z kolei w 2020 roku oddany do użytku zostanie projekt Hanza Tower. Szczeciński rynek
biurowy dynamicznie się rozwija, a biurowce naszpikowane są technologiami i rozwiązaniami ułatwiającymi zarządzanie przestrzenią, organizacją budynku i wpływającymi na komfort pracowników.
Szczecin zalicza się do ośmiu największych rynków biurowych w Polsce
poza Warszawą (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź,
Szczecin i Lublin). I choć eksperci mówią, że w porównaniu z Krakowem,
czy Trójmiastem, stolica województwa zachodnio-pomorskiego jest dobrych kilka lat w tyle, jeśli chodzi o skalę inwestycji i ich jakość, to jednak Szczecin odnotowuje najniższy wskaźnik powierzchni niewynajętej
(5%) wśród wyżej wymienionych miast.
– Oznacza to, że powierzchnia jest systematycznie wchłaniana przez
rynek. W ostatnich latach Szczecin bardzo mocno się rozwinął i stał się
jedną z najpopularniejszych lokalizacji dla centrów BPO, SSC, IT. Szczecin jest najbardziej otwartym miastem na współpracę ze Skandynawią,
z wyjątkowo dużym udziałem inwestorów duńskich. Mamy tutaj liczną
reprezentację środowisk biznesowych związanych ze Skandynawią,
a na szczecińskich uczelniach studiuje prawie sporo młodych osób z krajów nordyckich – mówi Sebastian Bedekier, dyrektor regionalny Colliers
International, wiodącej firmy doradczej na rynku nieruchomości komercyjnych.
W Szczecinie ulokowały się m.in. tak duże firmy, jak Tieto, Mobica, Metro Services, brightONE, Coloplast, UniCredit, czy 3Shape. Ta ostatnia
firma, produkująca specjalistyczne skanery dentystyczne, wynajęła na
wyłączność cały kompleks biurowo-produkcyjny Szczecin Business Pla-
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za składający się z trzech pięciokondygnacyjnych budynków.
Dostęp do powierzchni biurowej, wykwalifikowani pracownicy, ze
znajomością języków obcych, inwestycje w nowoczesne technologie,
a także niższe koszty pracy w odniesieniu do innych dużych miast – to
główne zalety Szczecina, które przyciągają inwestorów. Swoją rosnącą
popularność zawdzięcza również infrastrukturze drogowej, tj. budowie trasy S6, która połączy Szczecin z Trójmiastem, Koszalinem oraz
Słupskiem, a także połączeniom morskim i lotniczym. – Z uwagi na
lokalizację Szczecina na mapie Polski, wiele firm z branży logistycznej
i transportowej ma tutaj swoje siedziby. Dostęp do powierzchni biurowej, wykwalifikowani pracownicy ze znajomością języków obcych, inwestycje w nowoczesne technologie, wsparcie inwestycji na poziomie
lokalnym i regionalnym, a także niższe koszty pracy w odniesieniu do
innych dużych miast – to główne zalety Szczecina, które przyciągają inwestorów – dodaje Sebastian Bedekier.
Najbardziej wyczekiwanym projektem będącym w trakcie realizacji
jest Posejdon. Powstający przy Bramie Portowej kompleks biurowo-usługowo-hotelowy to z pewnością jeden z najbardziej ekologicznych
budynków w tej części Europy. Dzięki zastosowaniu pasywnego układu pozyskiwania energii geotermalnej dla potrzeb grzania i chłodzenia,
w Posejdonie ograniczono emisję dwutlenku węgla do atmosfery aż

o 76 procent w porównaniu z tradycyjną technologią. Nic zatem dziwnego, że budynek otrzymał ekologiczny certyfikat BREEAM na poziomie
„Excellent”.

poglądów, kluby dyskusyjne, itp. Deweloperzy i zarządcy biurowców
organizują różnego rodzaju eventy, akcje społeczne aktywizujące pracowników, itd.

W nowoczesnych biurowcach na miarę XXI wieku najbardziej innowacyjne jest to czego nie widać gołym okiem. Ukryte głęboko pod ziemią,
w ścianach lub na dachu. Tak właśnie jest w przypadku Posejdona.
Do budowy wspomnianego systemu pozyskiwania energii geotermalnej trzeba było wykonać pod fundamentami 60 odwiertów o głębokości
300 metrów każdy, w których umieszczono gruntowe pompy ciepła wykorzystujące zimą energię cieplną zgromadzoną pod ziemią do ogrzania
lub schłodzenia budynku.

Standardem w nowoczesnych biurowcach są ekologiczne certyfikaty
– BREEAM i LEED, ale przyszłość to WELL – budynki oceniane są pod
kątem ich wpływu na zdrowie i samopoczucie korzystających z nich ludzi. Zgodnie z tym w centrum zainteresowania jest człowiek. Budynek
jest oceniany w siedmiu kategoriach, tj. powietrze, woda, pożywienie,
fitness, komfort, oświetlenie, umysł.

Na dachu budynku zainstalowano zaś 342 panele fotowoltaiczne, dzięki
którym budynek zasilany jest w energię elektryczną oraz system wentylacji doprowadzający świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń
kompleksu, jak i odprowadzający powietrze zużyte. Ale to nie wszystko.
System wykorzystania wody deszczowej w toaletach, windy wyposażone w system odzysku energii, 15-metrowa ściana zieleni w patio oraz co
najmniej 10 stanowisk do ładowania aut elektrycznych dopełniają obrazu Posejdona jako wiodącego projektu proekologicznego – czytamy
w komunikacie inwestora.
Posejdon to prawie 50 tys. mkw. powierzchni, z czego 20 tys. mkw. przypada na część biurową. Biznesowego charakteru dopełni najwyższej
klasy centrum kongresowe na 1000 osób, dzięki czemu Szczecin stanie
się dużym graczem na rynku konferencji. W kompleksie znajdą się też
dwa hotele sieci Marriott, trzygwiazdkowy Moxy i czterogwiazdkowy
Courtyard, oferujące gościom w sumie 255 pokoi. Część handlowa zajmie powierzchnię 3 tys. mkw. W garażu znajdzie się miejsce na 300 samochodów i 150 rowerów.
– Nowoczesne biurowce to wizytówki współczesnych miast. Szczecińskie biurowce, takie jak Storrady Park Oficess, Pazim, czy Stettiner Business Center mogą pochwalić się znakomitą architekturą. Natomiast
Cukrowa Office, Fabryka Stoewerów, czy Kamienica Dohrna to najlepsze przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych czy starych kamienic. Wszystkie stanowią też istotny element miejskiej przestrzeni,
z której korzysta znaczna część mieszkańców. Już teraz jednak Szczecin
niecierpliwie czeka za zakończenie inwestycji Hanza Tower. To będzie
nowa wizytówka miasta – przekonuje Sebastian Bedekier, dyrektor regionalny Colliers International.
Hanza Tower będzie przede wszystkim najwyższym budynkiem
w Szczecinie. Planowana wysokość to 104 metry, a gdy dodamy do
tego znajdujące się na dachu urządzenia techniczne to możemy mówić
o ponad 120 metrach wysokości. Budynek głównie będzie pełnił funkcję apartamentową, ale z 27 kondygnacji aż 4 inwestor przeznaczył
na centrum handlowo-usługowo-biurowe. Parter to ponad 3 tys. mkw.
powierzchni handlowej z przeznaczeniem na sklepy i gastronomię.
Na pierwszym piętrze znajdzie się strefa usług, której wizytówką będzie
centrum spa&wellness – znajdzie się tam basen, kompleks saun, strefa
relaksu. Jak informuje inwestor, spółka J.W. Construction, nowoczesne
powierzchnie biurowe wraz z centrum kongresowym zaplanowano na
czterech kondygnacjach. Na szczycie budynku znajdzie się zaś taras
o powierzchni 200 mkw. z pięknym, panoramicznym widokiem na
Szczecin. Taras będzie dostępny na pewno dla mieszkańców, a można
też przypuszczać, że również dla najemców, gdyż inwestor prezentuje
taras w rozmowach z inwestorami.
Nowoczesne biurowce walczą o najemców, najemcy walczą o pracowników, więc dzisiaj trzeba się wyróżniać. Tym bardziej, że zmieniają
się oczekiwania i świadomość pracowników co do środowiska pracy,
a przyjazne biuro może być jednym z elementów motywacyjnych przy
wyborze pracodawcy. Z pewnością dostępność tarasu, strefy wellness&spa, zaplecza gastronomicznego, jak to jest w przypadku Hanza
Tower, to niebagatelne atuty, którymi pracodawca może przyciągnąć
pracownika.
Współczesne biura wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat
wcześniej. W biurowcach projektowane są żłobki i przedszkola, przychodnie lekarskie, restauracje, bankomaty, paczkomaty, fitness kluby
i inne centra rozrywki, zaplecze sanitarne, pracownicy są motywowani
do dojeżdżania do pracy rowerami, na parkingach są stacje ładowania
samochodów elektrycznych, tworzone są przestrzenie do wymiany

Zmieniają się też same powierzchnie biurowe – zieleń w biurach, strefy relaksu, strefy ciszy, strefy do spotkań nieformalnych, coworking,
elastyczność pozwalająca na szybkie przeorganizowanie i przebudowanie biura, trend Activity Based Working, czyli projektowanie różnych
stref w zależności od wykonywanych zadań i indywidualnych preferencji. Projektanci nowoczesnych biurowców i wnętrz biurowych robią
wszystko, by miejsce pracy jak najmocniej przenikało się ze stylem życia, płynnie łączyło to co domowe i to co służbowe.

autor: Jakub Jakubowski / foto: materiały prasowe

KSIĄŻKA
– gadżet nie tylko do czytania

Książka służy do czytania. Tak w większość z nas ją traktuje. Istnieje jednak wiele jej form, które do czytania się nie ograniczają, a które nas – czytelników angażują w znacznie większym stopniu. Książka to nie tylko okładka i kartki pokryte drukiem, to często pięknie ilustrowane wydawnictwo, które ma formę np. rozkładanki, puzzli, gry, trójwymiarowej instalacji, którą można położyć, postawić, potraktować jako piękny, oryginalnie
zaprojektowany gadżet. Jeśli dodamy do tego zajmującą, angażującą nas i pouczającą treść – otrzymamy rzecz niezwykłą.
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„Zwyczajna mowa w regionalnych
słowach”
autor: Aleksandra Zaborska

Edukacyjna książka/gra dla dzieci.
Składa się z zestawu 31 ilustrowanych kart. W humorystyczny
sposób odkrywa przed dziećmi
bogactwo regionalnych odmian
języka polskiego. Praca ta dostała
wyróżnienie na podczas 2. edycji międzynarodowego konkursu
„Jasnowidzę 2016” na projekt ilustrowanej książki dla dzieci, który
został zorganizowany przez bardzo
prestiżowe Wydawnictwo Dwie
Siostry.

„Filharmonia. Pop-up Book.”
autor: Paweł Jarczak

Książka – rozkładanka, która ma przestrzenną trójwymiarową formę i ruchome elementy. Bohaterem jest szczecińska filharmonia, którą zwiedzamy sala
po sali. Na jej kartach wyrastają przed
nami słynne kręcone schody, czy obleczona złotem główna sala koncertowa.
W sali kameralnej możemy sami ustawić muzyków na scenie, a cały budynek
podświetlić na jeden z kilku kolorów.
„Czytając” tę książkę, a raczej bawiąc
się nią, poznajemy funkcjonowanie
i wygląd tego słynnego budynku.

Takie książki powstają w Pracowni Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych na szczecińskiej Akademii Sztuki pod okiem dr Justyny Machnickiej. Celem Pracowni jest kształcenie umiejętności w zakresie projektowania publikacji tradycyjnych oraz cyfrowych. Dlatego
w każdym semestrze studenci mają do wykonania jedno ćwiczenie
z obszaru wydawnictw, drugie zaś z obszaru publikacji multimedialnych.
– Wraz ze studentami poszukuję nisz, niezagospodarowanych obszarów
w dizajnie oraz nietypowych rozwiązań – mówi Justyna Machnicka.
– Projektowanie graficzne, które jest częścią dizajnu, traktuję jak dyscyplinę intelektualną. Wychodzę z założenia, że studenci to wrażliwi ludzie, którzy mogą wykorzystywać swoją empatię i tworzyć dzięki temu
innowacyjne i pożyteczne produkty.
Książka jest jednym z takich produktów. Bardzo wdzięcznym, do którego można podejść w bardzo kreatywny sposób. – Przede wszystkim
taka książka musi spełniać swoje funkcje, później szukamy dla niej oryginalnej formy – tłumaczy Justyna Machnicka. – Od paru lat współpracuje z magazynem „Przekrój”, dla którego wyszukuje najdziwniejsze,
pop–upowe, bardzo oryginalne wydawnictwa, prezentowane później

na łamach tego pisma. To, co znajdę pokazuję także moim studentom,
żeby wiedzieli, co aktualnie się tworzy na świecie. Po inspiracje wysyłam ich także do księgarni w Szczecinie, szczególnie dobra pod względem jest Fika, której moi podopieczni są już stałymi bywalcami.
Na zajęciach młodzi ludzie projektują książki, ale nie ograniczają się do
ich najprostszej formy. – Studenci czasem przynoszą swoje pomysły.
Zawsze z nimi o nich rozmawiam, weryfikuje, naprowadzam na to, co
dalej można z nimi zrobić. Zazwyczaj jednak to ja rzucam propozycjami – wyjaśnia Justyna. – Szczególny nacisk kładę na realizowanie zadań
projektowych o charakterze promocyjnym oraz tworzenie produktów
dla osób potrzebujących i projektów służących edukacji. Namawiam
studentów do wybierania tematów im bliskich, z otaczającej ich rzeczywistości, dlatego często poruszają zagadnienia związane z miejscem,
z którym są związani czy z regionem, z którego pochodzą.
W ten sposób powstają prawdziwe dzieła sztuki, ale sztuki użytkowej,
warte tego by znalazły się w naszych rękach, w naszych domach, na naszych półkach i stołach. - Zaprzyjaźniłam się z Muzeum Techniki i Komu
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nikacji, tam współpracuje z dr Wojciechem Felińskim. To jest świetny
człowiek, który docenia takie rzeczy. W muzeum prowadzi m.in. specjalne lekcje z udziałem dzieci, pokazuje im różne eksponaty, opowiada
o nich, ale robi to w formie zabawy, np. jedna z lekcji miała tytuł „Mechaniczne zoo”, a której bohaterami były różne pojazdy mające kształt
albo w nazwie zwierzę – opowiada dr Machnicka. – Moi studenci mieli
za zadanie poobserwować taką lekcję i na tej podstawie stworzyć materiały edukacyjne w formie wydawnictwa. W ten sposób powstały tak
piękne książki, że Muzeum postanowiło niektóre z nich wydać. Mówiąc
o tym zmierzam do tego, że posiadając tak ogromny potencjał na Aka-

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

„Okres. 16 ciekawostek o menstruacji”

„Priviet! znaczy Cześć!”

To projekt autorskiej książki ilustrowanej, który docelowo
skierowany miał być do dziewcząt w wieku nastoletnim w
okresie dojrzewania i tuż przed nim. Odbiorcą mogą być
również dorośli mężczyźni i kobiety, rodzice dorastających
dzieci. Publikacja ma za zadanie zainteresować czytelnika
zjawiskiem miesiączki, ma zachęcić do rozmawiania o niej
i przeciwdziałać stygmatyzacji tego procesu. Ilustracje zawierają powtarzający się motyw koła – symbolu jedności,
wieczności i cykliczności. W książce znajdują się m.in. pozytywne przykłady obyczajów, które ukazują, jak w zależności
od uwarunkowań kulturowych bądź społecznych podchodzimy do tego zjawiska.

Książka aktywnościowa, która poprzez zabawę i interakcję z czytelnikiem
przedstawia bogactwo ukraińskiej kultury. Celem jej jest przybliżenie kultury
ukraińskiej polskim dzieciom oraz ułatwienie aklimatyzacji dzieciom z Ukrainy
w Polsce, rozpoczynającym naukę w polskich szkołach i przedszkolach. Autorka
projektu pragnie odpowiedzieć na pytanie jak wiele wspólnego mamy z tym,
co wydaje nam się odmienne. Książka prostymi, tematycznymi zadaniami angażuje odbiorcę do pracy twórczej i poszukiwań cech wspólnych, łączących nas
ze wschodnim sąsiadem. Autorka zaproponowała również alternatywną formę
książki, której strony drukowane są, jako notesy (format A3 i A4). Ułatwia to
przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach, które dotyczą książki. Publikacja zdobyła wyróżnienie honorowe
podczas dziewiątej edycji konkursu „Najlepsze dyplomy projektowe Akademii
Sztuk Pięknych” i została pokazana na wystawie Design 32.

autor: Joanna Lamek
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demii, młodych wspaniałych projektantów, marzy mi się, by podobnie
jak Muzeum Techniki inne instytucje podłapały te pomysły i zechciały
w nie zainwestować, bo naprawdę warto. W Szczecinie jest wielu utalentowanych ludzi, których trzeba tu zatrzymać. To, co robią moi studenci to są rzeczy użytkowe, które można wykorzystać komercyjnie i je
po prostu sprzedać. Fajnie mieć ładną, oryginalną i jeszcze praktyczną
rzecz na własność. Książka to najlepszy tego przykład. Przyznaję, że
mam szczęście pracować z tak utalentowanymi ludźmi.
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autor Aleksandra Zaborska

Dom
SMART HOUSE
z działką 907 m2
już od
672.550 zł

Ostatni etap budowy i ostatnie wolne działki
na osiedlu Słoneczna Przystań
Lokalizacja: Siadło Dolne gm. Kołbaskowo
W ofercie projekt i budowa domu na wybranej działce

Działki o powierzchniach 800 – 1100 m2 plus:
• gotowy projekt domu SMART HOUSE,
powierzchnie 115 – 220 m2, lub
• indywidualny projekt domu, powierzchnia
do 800 m2

Biuro sprzedaży:
TLS DEVELOPER, Szykuć Sp. J.
ul. Langiewicza 28 U2, Szczecin

• wysokiej jakości, kompleksowa obsługa
od projektu do realizacji
• wsparcie architekta oraz kierownika budowy,
na każdym etapie inwestycji, płatności zgodne
z postępem budowy, możliwość uzyskania
dogodnych warunków ﬁnansowania

www.tlsdeveloper.pl

Kontakt:
tel. +48 601 561 777
e-mail: poczta@tlsdeveloper.pl

BEZKONKURENCYJNE
APARTAMENTY

Przy ulicy Kalinowej powstają apartamenty, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. – Inni deweloperzy mogą tylko pozazdrościć lokalizacji naszej inwestycji, standardu każdego z mieszkań, zastosowanych materiałów oraz jakości
wykonania – mówi Krystian Surmacz z firmy Marina Developer.
Dobiega końca budowa osiedla Apartamenty Warszewo. Osiedla, które bez wątpienia należy do najbardziej atrakcyjnych w naszym mieście.
Położone jest w najbliższym sąsiedztwie parku Warszewo-Podbórz.
Z ulicy Kalinowej spacerem dostaniemy się do Puszczy Wkrzańskiej.
W pobliżu znajdziemy przedszkole, budowana jest także szkoła podstawowa.
– Nasze apartamenty to doskonałe rozwiązanie dla tych, co marzą
o tym, by zamienić dom na wygodne i ekskluzywne mieszkania. Trzeba przyznać, że takich osób jest coraz więcej – mówi Krystian Surmacz
z firmy Marina Developer. – Założeniem architektów projektujących budynek 101 było przygotowanie mieszkań, w których znajdą się nie tylko jasne i bardzo dobrze nasłonecznione salony, ale także przestronne
sypialnie z garderobą czy łazienką. Na parterze mieszkańcy posiadają
ogrody lub tarasy, na wyższych piętrach duże balkony. Śmiało mogę powiedzieć, że próżno szukać konkurencyjnych osiedli w naszym mieście,
nie tylko pod kątem lokalizacji, ale również zastosowanych materiałów
oraz jakości wykonania całej inwestycji.
Zatrzymajmy się przy mieszkaniach położonych na parterze. Przykładem niech będzie apartament o powierzchni 112 metrów kwadratowych. Przynależy do niego 114-metrowy ogród z tarasem wykonanym
z deski kompozytowej. Wyjdziemy na niego bezpośrednio z mieszkania.
Docelowo, we wszystkich ogrodach, założone zostaną trawniki i posadzone rośliny. – W standardzie znajdziemy system automatycznego
podlewania ogrodu, którym będzie można sterować z każdego miejsca
na świecie za pomocą telefonicznej aplikacji – podobnie, jak automatyczną kosiarką – mówi Surmacz.
System inteligentnego zarządzania przygotowała renomowana firma
Fibaro. Dzięki dostarczonej przez nią wspomnianej mobilnej aplikacji, za pomocą smartphona, zdalnie będzie można sterować roletami,
ogrzewaniem, czy uruchomić alarm.
– Dbając o komfort codziennego mieszkania naszych klientów zapewnimy nowoczesne rozwiązania centralnego ogrzewania obejmujące min.
energooszczędne ogrzewanie podłogowe. Zamontowane będzie w salonie, w korytarzu, w aneksie kuchennym czy w łazience. W upalne dni
ulgę przyniesie nam klimatyzacja. Mieszkania wyposażone będą w dwa
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agregaty znajdujące się w dwóch pomieszczeniach. Wszystkimi tymi
udogodnieniami będziemy mogli sterować zdalnie. Nie miałoby to jednak sensu bez odpowiednich okien, czy drzwi. One również są z najwyższej półki, o wyśrubowanych normach akustycznych – mówi Surmacz.
Niezwykle ważne są także miejsca parkingowe. – W budynku 101,
na 21 mieszkań, mamy 45 miejsc dla samochodów – podsumowuje Surmacz. – Każdy właściciel mieszkania będzie miał możliwość ładowania

APA

BU

PARTER (+1)

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. Budynek, jak i cała nasza
inwestycja, są bez wątpienia na miarę XXI wieku. Oferujemy nie tylko
ciepłe oraz bezpieczne mieszkanie położone w najpiękniejszym rejonie
Szczecina. Nowi właściciele otrzymają również mnóstwo dodatkowych
udogodnień, które sprawią, że nawet przez sekundę nie będą żałowali
decyzji o zakupie apartamentu.

autor: Andrzej Kus/foto: materiały prasowe

tel. +48 609 11
www.m

Rzadko sie pojawia na polskich stołach a szkoda bo mięso perliczek to same zalety. Ciemne, aromatyczne, soczyste, przypomina smakiem mięso dzikiego ptactwa. Dobrze przyrządzone, jest równie smaczne
jak mięso bażanta, do tego ma mniej tłuszczu niż mięso kurze, kacze czy gęsie. Dzięki temu jest lekkostrawne i mniej kaloryczne. Równocześnie ma dużą zawartość białka. Smaczne, zdrowoe, delikatne,
nie zawiedzie żadnego smakosza. Polecamy!

Perliczka na sosie z anchoise, podawana
z młodymi warzywami
Składniki:

• perliczka cała

• cebula szalotka 1szt.

• anchoise 4 fileciki

• czosnek 4 ząbki

• masło 100g

• tymian świeży

• mini marchew 6szt.

• liść laurowy 4listki

• mini cukinia 4szt.

• ziele angielskie 4 kulki

• brokuł 1/3 szt.

• lubczyk świeży

• młode ziemniaki 2szt.

• białe wino 100ml

Przygotowanie:

jemy czosnek i anchoise mieszamy przez chwilę,
podlewamy winem. Gdy wino odparuje dolewamy
300 ml przecedzonego wywaru z perliczki. Gotujemy przez 5 minut. Na koniec dodajemy 50 g drobno pokrojonego zimnego masła, włączamy palnik
i cały czas mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia. Przyprawiamy świeżo mielonym pieprzem
i jeśli jest potrzeba solą.

Perliczkę dzielimy na udka i na piersi, korpus. Udka
i piersi nacieramy solą, pieprzem i posiekanym
tymiankiem, skrapiamy oliwą zostawiamy do momentu, aż mięso będzie miało temp. pokojową.
Obsmażamy podzielone elementy na mocno rozgrzanym oleju, po 1 minucie z każdej strony. Następnie przekładamy do naczynia żaroodpornego
i pieczemy w temperaturze 180 stopni C. przez 40
minut. Patelnię po smażeniu zostawiamy do zrobienia sosu.
Sos

Korpus z perliczki pieczemy w piekarniku w temperaturze 210 stopni C przez przez 5-10 minut do
mocnego zarumienienia. Upieczony korpus przekładamy do garnka i zalewamy wodą, dodajemy
ziele angielskie, liść laurowy, lubczyk, lekko solimy
i gotujemy przez godzinę na małym ogniu. Na patelni po smażeniu mięsa nakładamy łyżkę masła.
Podsmażamy szalotkę na szklisto, następnie doda-

Warzywa

Ziemniaki szorujemy, przecinamy na ćwiartki i gotujemy we wrzącej osolonej wodzie do miękkości.
Marchewkę obieramy i obgotowujemy we wrzącej
osolonej wodzie przez około 2 minuty, następnie
przekładamy do lodowatej wody, aby natychmiast
zatrzymać proces gotowania. Brokuły dzielimy
na różyczki i obgotowujemy w osolonej wrzącej
wodzie ze szczyptą cukru przez około 2 minuty,
następnie schładzamy tak samo jak marchewkę.
Cukinię przekrawamy na pół wzdłuż. Wysuszone
warzywa podsmażamy na maśle tak długo aż będą
ciepłe.

Soczysta
jak perliczka

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

Rzemieślnicze piwa, smaczna kuchnia oraz przyjemna atmosfera i profesjonalna obsługa, to tylko kilka z wielu wyróżników Browaru Folga. Miejsce
jest nie tylko browarem, ale też restauracją i hotelem, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Złote serce

Serce miejsca to browar, w którym warzone jest rzemieślnicze piwo.
Mimo, że Folga działa w małej skali, złoty trunek jest tworzony ze starannością o najdrobniejsze detale. Twórcy browaru czują się spadkobiercami długiej tradycji piwowarskiej w Gryficach, która sięga średniowiecza,
dlatego pracują z wielką pasją i oddaniem. Browarnictwo jest dla nich
przyjemnością. Bawią się smakami i tworzą różne warianty piwa, tak,
by zadowolić podniebienia nawet najbardziej wymagających smakoszy,
a nad wszystkim czuwa zawodowy piwowar Filip Mazur. Warto zaznaczyć,
że w Foldze warzone są tylko piwa górnej fermentacji. Królują tutaj klasyczne gatunki trunków z całej Europy. Znalazło się miejsce także na piwo
mocno chmielone nowofalowymi gatunkami polskich chmieli. Aktualnie
w ofercie są: mocno chmielowy Jaśnie Pan, Belgijski Blond, irlandzkie czerwone oraz amerykańska i klasyczna, bawarska pszenica. W zależności od sezonu i pory roku, pojawią się również inne gatunki, takie jak brytyjski Brown
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Ale, piwo dyniowe czy belgijski Saiso. Wszystkie doskonale komponują się
z potrawami, serwowanymi przez restaurację browaru.
Dusza miejsca

Twórcy Folgi mówią „o ile browar jest naszym sercem, to restauracja
jest naszą duszą”. Na miejscu króluje wyrafinowany smak, a szefem
kuchni jest Amadeusz Namaczyński. Specjalnością restauracji są specjały kuchni regionalnej. Zdarzają się też tematyczne tygodnie, podczas
których można spróbować dań z różnych zakątków świata. Co więcej,
menu układane jest sezonowo, tak, by wydobyć ze smaków oraz aromatów każdej pory roku to, co najlepsze. Kucharze korzystają z lokalnych produktów, pochodzących z ekologicznych upraw, małych firm
oraz farm. Restauracja oferuje lunch dnia w przystępnej cenie i świeże
ciasto, pieczone na miejscu. Menu uświetniają lokalne wina oraz wyszukane drinki. Ciekawym akcentem w restauracji jest podzielenie jej na
strefy, tak by każdy mógł tu miło spędzić czas. Warto też zaznaczyć,

że przestronna restauracja pomieści sporą liczbę gości. Na miejscu
można zorganizować imprezę okolicznościową, spotkanie biznesowe,
wydarzenie rodzinne, bądź wesele. Menu jest wtedy kwestią otwartą.
Można je dopasować indywidualnie do potrzeb gości. Dodatkowe udogodnienia to sala bankietowa, ogród z letnią altaną, kącik dla najmłodszych z basenem kulkowym oraz plac zabaw dla dzieci na zewnątrz.
A po uczcie zmysłów, można udać się na wypoczynek do wyjątkowych
pokoi Folgi.

wnętrza zapewniają gościom komfort oraz odpoczynek na wysokim poziomie. Pokoje, jak i całe miejsce, są utrzymane w naturalnym stylu, który w połączeniu z niebanalnymi dodatkami, tworzy klimat sprzyjający
wypoczynkowi. W Foldze króluje zieleń, przestrzeń oraz prostota, dlatego każdy czuje się tutaj dobrze. Warto dodać, że hotel położony jest
między Szczecinem i Koszalinem, w pobliżu nadmorskich miejscowości.
Niedaleko stąd do Rewala, Niechorza oraz Pogorzelicy, a najbliższa okolica to piękne zielone tereny, a także ciekawe zabytki.

Miejsce to nie tylko rzemieślniczy browar i przestronna restauracja, ale
też kameralny, klimatyczny hotel. Nowoczesne, gustownie urządzone

autor: Karolina Wysocka / foto: materiały prasowe

Relaks dla ciała

ul. Nowy Świat 8 | 72-300 Gryfice | tel. 505 464 234 | www.browarfolga.pl

Bezpieczne odmładzanie latem

Prezentacja

Jeśli medycyna estetyczna nadal kojarzy Ci się wyłącznie ze sztuczną i nieodwracalną zmianą
wyglądu – to ten artykuł pomoże Ci zaktualizować wiedzę. Istnieje też przekonanie, że zabiegi
z użyciem laserów, można wykonywać wyłącznie w porze jesienno-zimowej – to również moment
na rewizję opinii. Medycyna estetyczna, to obecnie bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina
medycyny, wspierana przez najnowsze technologie, aktywizuje naturalne procesy przebiegające
w organizmie każdego z nas. Co to oznacza dla Ciebie? To, że z pomocą wysoko zaawansowanej
technologii w rękach doświadczonych lekarzy i kosmetologów możesz w sposób naturalny i bezpieczny uzyskać młody i witalny wygląd. Oprócz zabiegów na ciało, o które szczególnie dbamy latem, ważną kwestią dla zaktualizowania wiedzy jest lista zabiegów na obszar twarzy, które można
z całym spokojem wykonywać latem.

Akcja – jesienne
odmłodzenie
Lasery pikosekundowe ENGHLIHTEN i PICOSURE

nikające z pobudzenia i skurczenia włókien kolagenowych. Zabieg Zaffiro
To prawda, że większość zabiegów z użyciem laserów wykonuje się daje efekt liftingu i poprawia gęstość skóry, a finalne i utrwalone rezultaty
głównie w porze jesienno-zimowej. Jednak dzięki najnowszej technolo- po wykonaniu serii, można obserwować jeszcze przez wiele miesięcy. Kogii pikosekundowej, istnieje możliwość korzystania z dobrodziejstwa lejną jego zaletą jest to, że można wykonywać go przez cały rok, niezalaserów również wiosną, a nawet latem. To nie jedyne zabiegi, którym leżnie od pory roku. Drugim i niezastąpionym urządzeniem liftingującym
można poddać się w tym okresie. Nasza skóra latem ma bardzo często w kuracji odmładzającej jest Pellevé. Pellevé wykorzystuje fale radiowe
do stymulacji podobnych procesów, jak przy zabiegu z wykorzystaniem
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dowych. Jest to nowoczesna technologia charakteryzująca się najkrótszą wiązką laserową (liczoną w pikosekundach), która dociera głęboko obszarów, takich jak np. okolica oczu. To oznacza, że zabiegi wykonywane
szelkie oznaki starzenia się można dostrzec w pierwszej nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na
w skórę i jednocześnie umożliwia przeprowadzanie zabiegów szybko i nie- tymi urządzeniami wspaniale się uzupełniają. W Klinice Zawodny posiakolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o szyi, twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selekmal bezboleśnie. Ponadto lasery pikosekundowe są wyjątkowo skutecz- damy długie doświadczenie z wieloma metodami i oferujemy Pacjentom
dekolcie i dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona tywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że pone, a czas rekonwalescencji po takim zabiegu jest skrócony do absolut- niezwykle efektywne połączenia zabiegów, ponieważ, tak jak Pacjentom
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promie- drażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg
nego minimum. Lasery tego typu stosujemy nie tylko w celu zwalczania i nam zależy na osiąganiu jak najlepszych efektów.
niowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.
efektów starzenia się, ale także do redukcji blizn i przebarwień, a nawet „Pielęgnacja skóry na najwyższym poziomie” czyli AQUAPURE - hybardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się
do usuwania makijażu permanentnego i tatuaży. Zatem ich potencjał jest dropeeling oraz INTRACEUTICALS - infuzja tlenowa
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia.
W celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirurniemal nieoceniony w branży medycyny estetycznej.
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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 fotostarzenie 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

Świnoujście
Radość z intymności

W lipcu, po raz kolejny, odbył się festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet, dedykowany wszystkim paniom. Wśród wielu atrakcyjnych zajęć, warsztatów i aktywności, jednym z cieszących się największą popularnością,
był wykład pt. „Kobieto, ciesz się seksem”, który poprowadziła dr Dorota Gródecka, specjalista położnictwa i ginekologii.
Wydarzenie nie było typowym wykładem medycznym, ale swobodną
rozmową, dzięki czemu jego uczestniczki chętnie dzieliły się swoimi
doświadczeniami oraz problemami związanymi z kobiecym zdrowiem.
– Wykład znacznie się przedłużył. Jego temat był pretekstem do rozmowy, dzięki której panie się otworzyły. Było wiele pytań oraz dobrego
humoru – mówi Dorota Gródecka i dodaje: – Kobiety często się krępują, nie mają odwagi pytać o intymne sprawy. Tym razem było inaczej.
W otaczającej nas przestrzeni nie było żadnych mężczyzn, dzięki temu
panie miały pełną swobodę wypowiedzi. Z czego chętnie skorzystały.
Wśród poruszanych tematów, mówiono m.in. o czerpaniu radości
z seksu, zmianach poporodowych oraz hormonalnych i związanym
z nimi dyskomfortem w sytuacjach intymnych. Niedoskonałości narządów płciowych często prowadzą do kompleksów, ale nowoczesna
ginekologia, czerpiąca z medycyny estetycznej, wychodzi temu na-

przeciw. – Podczas wykładu rozmawiałyśmy o różnych metodach walki
z tymi problemami. Do naszej dyspozycji, prócz tradycyjnych sposobów chirurgicznych, mamy też lasery, nici oraz kwasy hialuronowe.
Takie zabiegi można wykonywać w gabinecie. Nie są bolesne, a pacjentka bardzo szybko wraca do codziennych zajęć – wyjaśnia pani Dorota.
Prócz różnych metod, poruszono też temat bezpieczeństwa proponowanych sposób walki z intymnymi problemami. – Te zabiegi powinny
być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych ginekologów.
Wśród uczestniczek wydarzenia były zarówno młode osoby, jak też dojrzałe panie. Pośród szeregu pytań, pojawiło się mnóstwo dotyczących
sposobów czerpania przyjemności z fizycznej miłości. – Wiele osób, tuż
po wykładzie, prosiło jeszcze o indywidualne konsultacje – wspomina
Dorota Gródecka. Wydarzenie spotkało się z takim zainteresowaniem,
że organizatorzy poprosili panią doktor, by za rok także przeprowadziła wykład na festiwalu. – Powinniśmy rozmawiać na tematy dotyczące
intymności kobiet i poruszać problemy związane ze zdrowiem ginekologicznym i seksualnym – podsumowuje dr Dorota Gródecka.

autor: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe

Dorota Gródecka, specjalista położnictwa i ginekologii
Szczecin, ul. Tuwima 27/3 | tel. 570 70 71 72
www.facebook.com/drgrodecka
Instagram.com/drdorotagrodecka

REWAL – APARTAMENTY NA SPRZEDAŻ

ODPOCZYWAJ, KUPUJ, ZARABIAJ
•

• inwestycja dla wymagających klientów
21 apartamentów w ścisłym centrum, a jednocześnie z dala od zgiełku
nadmorskiej miejscowości
• nowoczesny design, wysoki standard wykończenia
• współpraca z klientem umożliwiająca dostosowanie wnętrza
do indywidualnych potrzeb
Baltic Gryf Apartments, Rewal, ul. Dworcowa | Biuro sprzedaży: tel. 605 31-25-25
sprzedaż@rewal-apartamenty.pl | www.rewal-apartamenty.pl

Woda nie musi być nudna!
Niepewnie rzucasz okiem na termometr: 33 stopnie Celsjusza w cieniu. Gęste powietrze, trudno zebrać myśli, senność
spotęgowana szumem wiatraka. To znak, że niezależnie od Twojej woli intensywnie pracuje ośrodek termoregulacji Twojego organizmu, by podtrzymać za wszelką cenę wewnętrzną temperaturę ciała na poziomie ok. 37 stopni. Tracisz wydolność, a to może być początek odwodnienia.
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Mimo że ludzkie dorosłe ciało składa się z około 60%
wody, nie jest w stanie magazynować jej większych ilości
na bieżące potrzeby fizjologiczne. Istnieje zatem konieczność ciągłego uzupełniania płynów. Niewielką ilość wody
(ok. 300ml) produkujemy podczas przemian metabolicznych, jednak jest to stanowczo za mało, by wszystko mogło
przebiegać sprawnie, a nasze ciało mogło efektywnie się
chłodzić.
Ile powinniśmy pić płynów? Zwyczajowo zaleca się spożywać około 2-2,5 litra płynów dziennie, ale zapotrzebowanie
na wodę jest bardzo indywidualne, zależy od wieku i stanu
zdrowia, aktywności fizycznej, stanu fizjologicznego.
Jeśli chorujemy, szczególnie na choroby nerek, serca, wątroby, lepiej skonsultować to z dietetykiem i lekarzem. Z kałem
tracimy około 50-100 ml wody, z powierzchni skóry (poprzez
parowanie w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia) od 0,5 do 1 litra, z moczem 1-2 litrów.
Zaleca się więc, by kobieta przyjmowała około 2 litrów,
a mężczyzna około 2,5 litra na dobę. Pewną wskazówką,
czy pijemy wystarczającą ilość wody jest kolor moczu
– ten o ciemnej barwie jest moczem zagęszczonym, co
może oznaczać, że pijemy za mało, szczególnie, jeśli rzadko
zaglądamy do toalety „za potrzebą”. W czasie upałów zapotrzebowanie na płyny może się zwiększyć nawet do 3-4
litrów. Gdy organizmowi dostarczamy zbyt mało płynów,
może dojść do odwodnienia i konsekwencji zdrowotnych
w postaci bólu i zawrotów głowy, zaburzeń koncentracji,
pamięci krótkotrwałej i mowy, nadmiernej drażliwości, zaburzeń prowadzących do zaburzeń rytmu serca, obciążenia nerek, zmian ciśnienia krwi. Pierwsze objawy mogą już
wystąpić przy odwodnieniu wynoszącym 1%. Na niedobór
płynów szczególnie narażone są niemowlęta i małe dzieci,
osoby starsze oraz chore: z gorączką, biegunką, wymiotami
i infekcjami.
Jak dbać o nawodnienie w upały?

Nie wszystko co pijemy nawadnia nasz organizm. Kawa
i czarna herbata, świetnie dodają energii w gorące dni, ale
trzeba pamiętać o wypijaniu dodatkowej porcji wody.
Lepiej ograniczyć picie soków owocowych i napojów gazowanych, bo zawarty w nich cukier i syrop glukozowo-fruktozowy niekorzystnie wpływają na zdrowie, dodając tylko
niepotrzebnych kalorii. Lepiej zastąpić je niesłodzonymi
sokami warzywnymi, smoothie na bazie warzyw, herbatami
owocowymi i ziołowymi lub po prostu czystą wodą z dodatkiem lodu i plasterka cytryny.
Dla osób niepodejmujących długotrwałej aktywności fizycznej bez wątpienia najlepszym płynem nawadniającym
pozostaje woda. Powinna stanowić ok. 80% przyjmowanych
płynów. Istotne dla naszego zdrowia są elektrolity: sód, potas, wapń, magnez, chlorki, wodorowęglany i siarczany. Tracimy je z potem i to one decydują o stopniu nawodnienia
organizmu. Podczas silnych upałów i dłuższej aktywności
fizycznej musimy pamiętać o ich uzupełnianiu. Pamiętajmy,
że ok. 20-30% wody pochodzi z tego co jemy. Szczególnie
latem należy zadbać, by jeść świeże warzywa i owoce, które pomagają uzupełnić utracone płyny i elektrolity (ogórek,
sok pomidorowy, soki wielowarzywne, zielenina, arbuz, melon, truskawki).
Wody w butelce – jak się w tym połapać?

Wody mineralne to wody z podziemnych złóż, o udokumen-

towanym stałym składzie chemicznym, naturalnie czyste
chemicznie i mikrobiologicznie. Zawierają co najmniej 1000
mg/l składników mineralnych (wapnia, magnezu, sodu, potasu, żelaza, chloru, siarczanów, wodorowęglanów, jodu
i fluoru) lub 250mg/l dwutlenku węgla naturalnego pochodzenia.
Ponieważ wody mineralne różnią się zawartością minerałów, wyróżnia się wody bardzo niskozmineralizowane (do 50
mg jonów/litr), niskozmineralizowane (do 500 mg jonów/litr,
np. Arctic Plus, Kropla Beskidu, Dobrowianka, Polaris Plus),
średniozmineralizowane (500-100 mg jonów/litr, np. Jurajska, Saguaro Mineral, Kinga Pienińska, Nałęczowianka, Cisowianka, Ostromecko), wysokozmineralizowane (powyżej
1500 mg jonów/litr, np. Muszynianka, Galicjanka, Staropolanka 2000, Muszyna Zdrój). Wody mineralne mogą różnić
się zawartością poszczególnych minerałów i warto zwracać
uwagą na etykiety. Niektóre z nich zawierają większą ilość
wapnia (powyżej 150 mg/l), magnezu (powyżej 50 mg/l) czy
wodorowęglanów (powyżej 600mg/l), siarczanów (powyżej
200 mg/l), żelaza (powyżej 1 mg/l), chlorków (powyżej 200
mg/l). Osoby z nadciśnieniem, niewydolnością krążenia,
obrzękami powinny wybierać wody o niskiej zawartości
sodu (poniżej 20mg/l), tzw. niskosodowe.
Na co dzień, jeśli nie jesteśmy zbyt aktywni i nie ma upałów,
najlepiej wybierać wody nisko- lub średniozmineralizowane.
W upalne dni oraz przy intensywnym treningu – wody wysokozmineralizowane. Kobiety w ciąży powinny sięgać po
wody nisko- i średniozmineralizowane i niskosodowe. Malutkie dzieci i niemowlęta potrzebują wody niskozmineralizowanej i niskosodowej. Wody przeznaczone dla niemowląt
i małych dzieci powinny być opatrzone informacją „odpowiednia dla przygotowywania żywności dla niemowląt”.
Niemowlętom nie powinniśmy podawać wody średnio- i wysoko zmineralizowanej.
Jeśli nie lubisz pić samej wody, dodaj do niej odrobine kolorowych owoców, cytrynę, limonkę, świeżą miętę, melisę czy
pokrojonego ogórka. Gdy jest gorąco – wrzuć kostki lodu.
Możesz też przygotować napój na bazie schłodzonej herbaty owocowej lub zielonej.
Kilka pomysłów na orzeźwiające napoje:

• woda, świeży ogórek pokrojony w cienkie plasterki, listki
mięty i pokruszony lód
• zmiksowany arbuz, woda, sok z cytryny, kostki lodu
• woda, sok z limonki, świeża mięta, kostki lodu
• woda, pokrojone w plasterki truskawki i kiwi, mięta,
kostki lodu
• sok z brzozy bez dodatku cukru, sok z cytryny, pokrojone
truskawki, kostki lodu
• woda kokosowa, truskawki, kostki lodu
• zielona herbata zaparzona i schłodzona, dużo cytryny,
kostki lodu
• herbata owocowa (np. truskawkowa, owoce leśne) zaparzona i schłodzona, pokrojone truskawki, maliny, kostki
lodu
• herbata cytrynowa zaparzona i schłodzona, gazowana
woda, limonka, listki mięty, kostki lodu

im / foto: Jerzy Bednarski
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Piękna, kobieca sylwetka dzięki Bailine
To już 50 lat w Norwegii, a ponad 20 lat w Szczecinie – system Bailine pomaga kształtować sylwetki i redukować wagę paniom, które mówią stanowcze „nie” drakońskim dietom oraz męczącym ćwiczeniom na siłowni. Tysiące kobiet na całym świece korzysta z zaawansowanej technologii
Bailine i zindywidualizowanych programów, które system tworzy, biorąc pod uwagę wszystkie problemy kobiet. Cała sieć liczy sobie około 150
salonów na świecie, a gabinet w Szczecinie istnieje od 1998 roku. Szczeciński salon był pionierem na rynku polskim. Do dziś łącznie wykonał ponad
31 497 zabiegów, zredukował blisko 14 850 cm i 2240 kg, co daje nam średnią redukcje 2,8 cm i 0,42 kg dziennie, wliczając w to weekendy i święta!

Właścielka salonu
i terapeutka metody Bailine
– Beata Ławicka

Symulator stosowany przez Bailine do elektrostymulacji

– Ponad 20 lat działalności to wielki sukces. Zwłaszcza, że w branży
kosmetycznej świadczy to o sprawności systemu i jego skuteczności.
Efektywne działanie symulatora jest efektem wieloletnich badań oraz
zdobytego doświadczenia z zakresu użycia elektrostymulacji do osiągania przez kobiety zdrowej, lżejszej figury lub utrzymania obecnej. Nasze
urządzenia są zdecydowanie bardziej zaawansowane w stosunku do innych symulatorów mięśni dostępnych na rynku – mówi Beata Ławicka,
właścicielka salonu i terapeutka metody Bailine.
Jakie korzyści płyną z użycia tego systemu?

– Metoda Bailine dba o wszystkie ważne dla kobiet aspekty figury
i zdrowego trybu życia, tj. ujędrnia wszystkie lub wybrane partie ciała,
uelastycznia skórę, wzmacnia mięśnie, przyspiesza metabolizm oraz
poprawia krążenie krwi. Jednak to, co cieszy nas najbardziej to poprawa
samopoczucia naszych klientek – tłumaczy pani Beata.
Jak wygląda pierwsza wizyta w salonie?

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzana jest rozmowa na temat
diety, nawyków żywieniowych i dokonywane są niezbędne pomiary,
tj. mierzone są obwody, sprawdzana zawartość tkanki tłuszczowej,
grubość kośćca, zapisywana aktualna waga. Na tej podstawie system
Bailine dokonuje analizy i tworzy obraz idealnej sylwetki osoby. – Program jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klientki. Komputerowa analiza uświadamia nam cel, do jakiego dążymy. Terapeutka na
tej podstawie określa, ile zabiegów będzie potrzebować klientka, aby
osiągnąć wymarzony efekt. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ każ-

da z nas lubi wiedzieć z góry, ile czasu i pieniędzy musi zainwestować
– wyjaśnia Beata Ławicka.
Na czym tak dokładnie polega praca symulatora Bailine?

Urządzenie wytwarza impulsy, które wysyłane seriami pobudzają do
pracy mięśnie, rozbijają tkankę tłuszczową i redukują cellulit. – Wielkim
sukcesem okazał się również zaprezentowany w roku 2006 symulator
przeznaczony do ujędrniania mięśni twarzy, ujędrniający skórę oraz
poprawiający owal twarzy – dodaje pani Beata. Co warto zaznaczyć,
dla Bailinie ważna jest uczciwość i wiarygodność, dlatego od początku
istnienia salonów każda zainteresowana pani może skorzystać z pokazowego zabiegu za darmo oraz porozmawiać o swojej sylwetce z terapeutką. System, to alternatywa dla kobiet, które potrzebują osobistego
wsparcia, troski i pomocy w uzyskaniu lub utrzymaniu zgrabnej, jędrnej
figury. – Pomagamy każdej zmęczonej i zapracowanej kobiecie, która
rzadko ma czas na zadbanie o swoje ciało i samopoczucie. To tylko 40
minut stymulacji, podczas której dbamy o jej sylwetkę, wzmacniamy
mięśnie i spalamy tkankę tłuszczową. Panuje u nas przyjazna, babska
atmosfera, więc poprawa humoru gwarantowana! – podkreśla z uśmiechem Beata Ławicka.
O Bailine: to norweska organizacja, która w 1968 r. z sukcesem
pomaga kobietom nie tylko poprawić stan zdrowia, ale przede
wszystkim stać się piękniejszymi. W chwili obecnej, jest to jeden
z popularniejszych systemów kształtowania kobiecej sylwetki bez
ingerencji chirurgicznej.

Salon Bailine | Szczecin, ul. Żółkiewskiego 13 | tel. 91 484 29 09
/ bailineszczecin

Błyskawiczny
zabieg, który
pokochały
gwiazdy
Odmłodzenie, dotlenienie i rozjaśnienie skóry – to efekty zabiegu pielęgnacyjnego Geneo. Wystarczy 15-30 minut, by skóra stała się miękka oraz
gładka w dotyku. Błyskawiczne działanie kuracji sprawia, że nawet tego samego dnia możemy wyglądać piękniej. Z zabiegu można skorzystać
w szczecińskiej klinice L.A. Beauty.
Geneo przypomina masaż twarzy, połączony z równoczesnym złuszczaniem naskórka. To bardzo przyjemny i odprężający zabieg. Pozwala w
krótkim czasie m.in. przywrócić jędrność i elastyczność skóry, a także
wyrównać jej koloryt. Skutecznie redukuje też drobne zmarszczki oraz
przebarwienia.

zregenerowana. Drobne zmarszczki przestają być widoczne oraz poprawia się gęstość i ujędrnienie skóry, dzięki czemu wyglądamy młodziej.
Natomiast zabieg rozjaśniający redukuje pigmentację oraz uszkodzenia
skóry, a także wyrównuje jej koloryt, zapewniając długotrwałe rezultaty.
Który z nich wybrać? To zależy od efektów, jakie chcemy osiągnąć, a najlepiej doradzą nam specjaliści w gabinecie kosmetycznym.

Działanie tej technologii nie podrażnia naskórka i przynosi natychmiastowe rezultaty. Bez obaw można odwiedzić gabinet kosmetyczny nawet kilka godzin przed ważnym wydarzeniem. Nie bez powodu gwiazdy zaczęły go nazywać „zabiegiem bankietowym”. Jego błyskawiczne
działanie sprawiło, że stał się jednym z bardziej popularnych sposobów
na zdrowszy i promienny wygląd skóry. Poza natychmiastowym działaniem, warto zdecydować się na długofalowy program pielęgnacyjny. Seria comiesięcznych zabiegów będzie np. skuteczna w przeciwdziałaniu
procesom starzenia się skóry. W przypadku problemów z cerą, takich
jak trądzik czy oparzenia słoneczne, zalecane bywają zabiegi raz w tygodniu. Prowadzone są pod okiem specjalistów, charakteryzują się bardzo
wysoką skutecznością i trwałą poprawą kondycji skóry.

Przed każdym zabiegiem eksperci kliniki L.A. Beauty zapraszają na bezpłatne konsultacje.

Błyskawiczna kuracja na różne problemy

kw/ foto: materiały prasowe

Pielęgnacja w trzech etapach

Sekret pielęgnacyjny technologii Geneo tkwi w połączeniu działania
specjalnej kapsułki (wykonanej z węglanu sodu i kwasu cytrynowego)
z bogatym w składniki odżywcze preparatem w formie żelu. To rozpoczyna reakcję chemiczną zwaną „efektem Bohra”. Na skórze powstają
mikropęcherzyki, zawierające dwutlenek węgla i rusza trzyetapowy
proces pielęgnacji skóry: od naturalnego, głębokiego dotlenienia skóry,
poprzez złuszczenie zrogowaciałej warstwy naskórka, która umożliwia
na końcu lepsze wchłanianie składników rewitalizujących skórę.
Odmłodzenie czy odżywienie?

W trakcie zabiegów, preparaty w formie żelu są nakładane na twarz warstwowo. Dzięki nim więcej składników odżywczych przedostaje się do
skóry podczas kuracji. Preparaty Geneo różnią się od siebie składem i są
stosowane do dwóch rodzajów zabiegów – odmładzającego oraz powodującego rozjaśnienie i odżywienie skóry.
Pierwszy z nich, sprawia, że skóra staje się bardziej dotleniona i lepiej

Klinika L.A. BEAUTY
ul. Raginisa 7/U3, Szczecin
tel.: +48 608 628 701
www.klinikaLA.pl

Profesjonalna, kompleksowa aranżacja wnętrz
- doradzamy, mierzymy, szyjemy, montujemy
- znakomita jakość
- firany, zasłony, rolety, karnisze, żaluzje, obrusy, poduszki, kapy, duży wybór tkanin tapicerskich

Impresja Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin | tel. +48 91 48 32 127 | kom. +48 603 863 786
www.salonyfiran.pl

PRZYJEMNA RUTYNA
Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy krok, szczególnie przy zmianie trybu życia. Kto próbował, ten wie, że nie jest tak łatwo porzucić złe nawyki,
zmienić dietę czy zacząć uprawiać sport. Silna wola i motywacja są wtedy na wagę złota. Wytrzymanie w postanowieniach jednak nam się opłaci
– czy będzie to zrzucenie zbędnych kilogramów, więcej mięśni, więcej siły czy po prostu lepsza forma fizyczna. W Strefie 3L znajdziemy pomoc
w tym temacie. Pod czujnym okiem trenera personalnego, regularnie ćwicząc, możemy przejść prawdziwą metamorfozę.
Takim zmianom poddali się Izabela i Krzysztof. Na co dzień są parą, pracują w biurze, więc prowadzą siedzący tryb życia, co dla zdrowia nie jest
specjalnie dobre. Powody, dla których wybrali treningi w Strefie 3L są
różne: Krzysztof chciał schudnąć, a Izabela nabrać siły.
– Trenuję pole dance więc wybrałam treningi w klubie pod kątem
wzmocnienia ciała i nabrania większej siły, gdyż ten rodzaj tańca tego
wymaga – mówi Izabela. – Faktycznie po miesiącach regularnych ćwiczeń widzę u siebie postępy. Wykonywanie niektórych figur nie sprawia
mi już trudności. Jestem o wiele silniejsza i lepiej się czuję.

Rutyna, która staje się przyjemnością? Tak chyba można podsumować
to, co robią m.in. nasi bohaterowie. – Usłyszeliśmy niedawno, że nie powinniśmy tak często ćwiczyć – śmieje się Izabela. – Może być trudno, bo
weszło nam to w krew, ale rozumiem, że ciało też musi się zregenerować. Nie wyobrażam już sobie życia bez tych treningów.

autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Nasza para rozpoczęła treningi wczesną wiosną. Do klubu zaglądają
sześć razy w tygodniu. Godzina treningu obwodowego wciąga, chociaż
były momenty zwątpienia. – Szczególnie na początku pojawiały się problemy z motywacją – uśmiecha się Krzysztof. – Kiedy jednak zacząłem
zauważać zmiany to momentalnie wzrosła też i motywacja.
Krzysztof zrzucił 8 kilo, ograniczając się wyłącznie do ćwiczeń.
– Nie stosuję żadnej wymyślnej diety – wyznaje. – Oczywiście ograniczyłem jedzenie mocno kalorycznych rzeczy, podobnie cukier, ale nie
zafundowałem sobie drakońskiej diety. A Izabela dodaje: – Zaczęliśmy
też częściej gotować w domu. Wcześniej nie przywiązywaliśmy do tego
wagi. Jedliśmy dość nieregularnie: rano kanapka i dopiero obiad po powrocie z pracy, czasem dość późno. Teraz staramy się pamiętać o pięciu
posiłkach w ciągu dnia.
Krzysztof i Izabela wybrali trening obwodowy w Strefie 3L nie przez
przypadek. – Ćwicząc na tych maszynach nie muszę się nad niczym
zastanawiać – śmieje się Krzysztof. – Próbowałem treningów w tradycyjnej siłowni, ale to nie dla mnie. W Strefie działanie urządzeń jest dopasowane do ćwiczącego. Mi to odpowiada. W ciągu dnia zastanawiam
się nad wieloma rzeczami, a podczas treningu mogę od tego odpocząć.

Do 23 września w CH Ster można nabyć w przedsprzedaży
karnet członkowski klubu na ulicy Sezamkowej. Szukajcie
stoiska Strefy 3L i skorzystajcie z bardzo atrakcyjnych cen!

ul. Santocka 18/13 p.1 | Szczecin | tel.: +48 882 159 802
www.strefa3l.pl
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Agata Surdy, właścicielka Strefy Jogi

Joga przywraca radość życia

Joga to nie tylko ćwiczenia fizyczne i wzmacnianie ciała, ale także sposób na głęboki relaks, wyciszenie umysłu i powrót do swojej natury. Pozwala
poznać siebie i własne potrzeby. – Jogę praktykuję od dwunastu lat. Stała się ona stylem mojego życia, którym chcę dzielić się z innymi – mówi
Agata Surdy, właścicielka Strefy Jogi.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z jogą?

Z natury jestem bardzo aktywną osobą. Zawsze dbałam o swoje ciało,
na początku ćwicząc w klubach fitness, aż któregoś dnia pojawiły się
tam zajęcia jogi. Joga od początku stała się mi bliska, bo oprócz wzmocnienia ciała, pomagała mi opanować umysł, rozluźnić się i radzić sobie
ze stresem. Od tego momentu stała się częścią mojego życia.
Skąd pomysł na Strefę Jogi?

Zaczęło się od prowadzenia zajęć na prośbę znajomych. Niedługo później poczułam potrzebę zgłębienia wiedzy oraz praktyki i zrobiłam kurs
nauczycielski Sivananda vedanta. Podczas kursu miałam okazje zdobyć
wiedzę na temat praktyki jogi, Ajurwedy, anatomii ciała i medytacji
w otoczeniu międzynarodowym, ucząc się od najlepszych guru z Indii, Niemiec i innym krajów. To było bardzo cenne doświadczenia. Od
tej pory prowadziłam zajęcia w różnych miejscach Szczecina, stale
doszkalając i praktykując różne rodzaje jogi w kraju i za granicą. Myśl
o stworzeniu swojego studia towarzyszyła mi od początku mojej podróży z jogą. Wiedziałam, że mam przed sobą długą drogę. Czekałam, aż
w końcu przyszła chwila, w której byłam gotowa na spełnienie marzenia. Po podjęciu decyzji wszystko potoczyło się bardzo szybko. Znalazłam miejsce, odpowiadające moim potrzebom. Przejrzyste, jasne,
dość blisko centrum, z dużymi oknami dającymi światło dziennie, z których podczas ćwiczeń można patrzeć na niebo. Od początku czułam,
że to jest to.
Jakie style można praktykować w Strefie Jogi? Co znajdziemy
w ofercie miejsca?

W moim studio można praktykować jogę Sivananda i jogę klasyczną
oraz jogę Vinyasa. Każda z nich różni się nieco od siebie, dlatego warspróbować
wszystkich i odnaleźć odpowiednią dla siebie. W ofercie
LOGO /to
WERSJA
PODSTAWOWA/FULL COLOR

mamy szereg różnorodnych zajęć: zajęcia dla początkujących, jogę dla
kręgosłupa, jogę dla osób prowadzących siedzący tryb życia skupiającą
się na ramionach barkach i biodrach, poprzez jogę dla seniorów, jogę
Mom&Kids czy też wyjątkową ofertę dla najmłodszych, Yoga Kids łączącą praktykę jogi z nauką angielskiego.
Joga jest wykorzystywana też w innych systemach ćwiczeń, jej elementy pojawiają się m.in. w pilatesie. Jakie korzyści płynną z jej
praktykowania?

Joga istnieje od wielu tysięcy lat. Sam fakt, że istnieje tak długo świadczyć może o jej wielkiej niezawodności. Jej elementy wykorzystują
w swojej pracy rehabilitanci, używana jest w innych sportach w celach wzmacniających i rozciągających ciało. Rozluźnia spięte mięśnie,
poprzez stosowanie technik oddechowych, zwiększa wydajność płuc,
dotlenia, pozwala usunąć napięcie z ciała, masuje i uaktywnia organy
wewnętrzne. Wpływa pozytywnie na układ trawienny, hormonalny
i krwionośny. Następstwem praktyki jest również to, że działa na umysł.
Pozwala się wyciszyć, zrelaksować, redukuje stres, poprawia koncentrację oraz prowadzi do harmonii.
Dlaczego warto wybrać Twoje zajęcia i co poradziłabyś osobom,
które chciałyby zacząć praktykować?

Strefa Jogi to miejsce tworzone przez ludzi z pasją. Wkładamy w nie
dużo serca. Chcemy dzielić się filozofią jogi i dobrą energią. Tutaj wszyscy czują się jak w domu. Joga uczy akceptacji siebie i innych. Jesteśmy
dalecy od oceniania. Zachęcam więc wszystkich do spróbowania. Można tu poznać fantastycznych ludzi i odnaleźć balans w życiu zawodowym oraz osobistym.
Dziękuję za rozmowę.

autor: Karolina Wysocka / foto: Luciola Runiewicz

Strefa Jogi | ul. Santocka 18/16 | 71-113 Szczecin | tel. 793 606 809 | e-mail: info@strefajogi.net.pl
www.strefajogi.net.pl

TOKSYNA BOTULINOWA
WYPEŁNIANIE KWASEM HIALURONOWYM
MEZOTERAPIA IGŁOWA I LIPOLIZA INIEKCYJNA
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE
NICI PDO
PEELINGI CHEMICZNE
LASEROTERAPIA
POZOSTAŁE ZABIEGI

Szczecin, ul. Rydla 71
tel. +48 694 071 861
/gabinet.anna.kepka
www.annakepka.pl

STANISŁAWA CELIŃSKA

WŁODEK PAWLIK TRIO

RAZ DWA TRZY

MARIUSZ LUBOMSKI Z ZESPOŁEM

MAGDA KUMOREK I TUBIS TRIO

START: 19:00
09 / 09 / poniedziałek / Teatr Polski
Stanisława Celińska
„Malinowa”

11 / 09 / środa / Trafostacja Sztuki
Włodek Pawlik Trio
„Pawlik Moniuszko Polish Jazz”

13 / 09 / piątek / Lulu Club
Mariusz Lubomski z zespołem
promocja nowej płyty

10 / 09 / wtorek / Trafostacja Sztuki
Magda Kumorek i Tubis Trio
„Komenda Perspektywa Nova”

12 / 09 / czwartek / Teatr Polski
scena na Łasztowni (namiot)
Raz Dwa Trzy
„Raz Dwa Trzy Młynarski”

Impreza
towarzyszy

Terapia próżniowa
SPM Digital.

Odmładza, oczyszcza, wyszczupla
Zdrowa, jędrna skóra w każdym wieku?
To możliwe nie tylko w amerykańskich filmach!
Rosnąca popularność zabiegów z wykorzystaniem
SPM Digital jest dowodem na to, że połączenie niemieckiej myśli technologicznej z wieloletnim
doświadczeniem i wprawną ręką kosmetologa
może zdziałać cuda!
O czym mowa? O nowoczesnej formie terapii będącej odpowiednikiem
tradycyjnego masażu bańkami, który od wielu lat znany jest ze swych
wyjątkowych właściwości. A w związku z tym, że czasy się zmieniają i
zmieniają się metody, chcemy przedstawić Wam SPM Digital – specjalną formę masażu polegającą na wykorzystaniu dobroczynnych właściwości próżni.

Masaż pompą ssącą
na problematyczne części ciała
Przeprowadza się go z użyciem różnej wielkości szklanych aplikatorów,
co pozwala w sposób kontrolowany zasysać skórę, a wykonywanie
precyzyjnych ruchów oddziałuje na znajdujące się pod nią naczynia
krwionośne oraz limfatyczne. Tak przeprowadzony zabieg wpływa
na poprawę metabolizmu i pobudza spalanie komórkowe. Stymuluje
pracę fibroblastów, przyspieszając tworzenie nowych włókien kolagenowych, co z kolei zwiększa elastyczność tkanki łącznej. Efekty?
Pobudzona, jędrna skóra w miejscach, które trudno zregenerować za
pomocą innych zabiegów kosmetycznych. Wiotka skóra brzucha po
przebytej ciąży, opadający biust, obwisła skóra ramion, rozstępy – tego
rodzaju defekty z powodzeniem niweluje już pierwsza seria zabiegów z
wykorzystaniem SPM Digital.

A co poza tym? Terapia próżniowa to doskonałe rozwiązanie także na
inne problemy wynikające między innymi z niezdrowego trybu życia,
przemęczenia oraz procesów starzenia. Sprzyja wydalaniu nagromadzonej w tkankach wody, usuwając zastoje limfatyczne. Likwiduje
obrzęki nóg, przywracając prawidłowe krążenie żylne, a sam masaż
rozluźnia daną partię mięśni, dając ulgę w przypadku bólu pleców albo
karku. Zabiegi z użyciem próżni są tak chętnie wybierane ze względu na skuteczność i wszechstronny efekt terapeutyczny. SPM Digital
sprawdza się w leczeniu cellulitu wodnego oraz tłuszczowego, wyraźnie zmniejszając obwód ciała. Pobudzający efekt masażu to widoczne
ujędrnienie, napięcie i lifting zwiotczałej skóry ud, pośladków – zauważalnie wymodelowane i wysmuklone ciało.

Kuracja przeciwstarzeniowa
skóry twarzy oraz szyi
Zabiegi SPM są szczególnie polecane osobom chcącym poprawić kondycję skóry biustu i dekoltu, np. po karmieniu piersią czy jako wspomaganie procesu odchudzania. Oddziaływanie próżni wpływa bowiem na
tzw. turgor skóry (czyli napięcie ścianek komórkowych). Dzięki temu
cienka, zwiotczała dotąd tkanka już po około 10 zabiegach staje się
gęsta, wygładzona i wyraźnie grubsza. Jej silne dotlenienie sprawia,
że odzyskuje witalność i blask, a zmarszczki oraz bruzdy ulegają spłyceniu. Masaż próżniowy likwiduje ponadto takie niedoskonałości jak
uciążliwe cienie pod oczami czy szara i niedotleniona cera. Poprawa
mikrokrążenia pozwala zlikwidować podwójny podbródek, wysmuklić
szyję, a nawet wymodelować policzki. Ponadto masaż skutecznie rozluźnia napięte mięśnie, co łagodzi rysy twarzy. Skóra staje się gładka,
elastyczna i nabiera zdrowych barw.
Efekty naprawdę zaskakują. A jeśli chcecie wiedzieć więcej zarówno na
temat samego zabiegu, jak i ewentualnych przeciwwskazań, zachęcamy do kontaktu.
Grażyna Świrska | +48 503 191 728 | www.twojmasaz-szczecin.pl
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dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Moją metodą na piękną i młodą skórę do tej pory były zabiegi laserowe. Korzystałam z nich przez cały okres jesienno- zimowy. Teraz
zmieniłam pracę, również w okresie zimowym będę systematycznie przebywać w ciepłych i słonecznych miejscach. Koleżanka powiedziała mi, że ona robi u Państwa zabiegi z użyciem lasera pikosekundowego i nie przerywa terapii na okres letni. Czy to prawda,
że jest bezpieczna?

To prawda, zabiegi laserowe z użyciem impulsów standardowej długości czyli milisekund to zabiegi, które odstawiamy na okres letni. Technologia pikosekundowa impulsu laserowego w laserach renomowanych
firm daje nam możliwość bezpiecznego stosowania w tym okresie. Ten
rodzaj impulsu niesie bardzo wysoką energię, przekazywaną do skóry w bardzo krótkim czasie. Nie powoduje silnego przegrzania skóry
właściwej oraz naskórka. Wywołuje w tkance efekt fotomechaniczny
z minimalnym wydzielaniem ciepła. Dla pacjenta oznacza to praktycznie brak okresu rekonwalescencji oraz komfort w trakcie zabiegu. Silnie
stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, zagęszcza skórę, poprawia jej
elastyczność. Zmniejsza nie tylko zmarszczki, ale także blizny i rozstępy; wyrównuje koloryt skóry. Bezpośrednio po zabiegu skóra może być
lekko zaczerwieniona i obrzęknięta. Nie występuje efekt zniszczenia
naskórka, energia koncentruje się głęboko w skórze właściwej, dlatego
okres dłuższej rekonwalescencji praktycznie nie występuje. Na drugi
dzień po zabiegu można nałożyć makijaż i normalnie funkcjonować.
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Dzień dobry. Problemem, z którym się borykam są przesuszone obszary na skórze twarzy, szczególnie w okolicach policzków i brody.
Pojawiły się one po dwutygodniowym urlopie w Grecji, gdzie niestety dochodziło do nadmiernej ekspozycji na słońce. Czy istnieje
skuteczny sposób, który zregenerowałby moją skórę? Pytanie, które zadałam z pewnością pada dosyć często, jednak byłabym bardzo
wdzięczna gdybym otrzymała odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie,
Kasia (34l.)
Pani Kasiu, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że kwestia regeneracji
skóry po lecie jest bardzo ważnym zagadnieniem, dlatego bardzo się
cieszę, że zadała Pani te pytanie. Rzeczywiście, wielu pacjentów w okresie letnim boryka się z podobnym problemem, co wynika z nadmiernej
ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Istnieje jednak wiele rozwiązań, które przynoszą satysfakcjonujące efekty. Nie sposób wymienić je
wszystkie, dlatego podam kilka propozycji zabiegów, których podstawą
jest regeneracja i odżywienie skóry, co jest kluczowe w przypadku Pani
problemu. Kwas hialuronowy oraz zestawy mikroelementów i witamin
wprowadzane w skórę przy pomocy mezoterapii igłowej lub mikroigłowej nawilżą Pani skórę oraz sprawią, redukcję wysuszonych obszarów
na skórze. Zabiegi tego rodzaju powinny być indywidualnie dobrane
i wykonane przez doświadczoną osobę. Natomiast jeśli interesują Panią zabiegi wyłącznie nieinwazyjne, idealnym rozwiązaniem będzie infuzja tlenowa Intraceuticals w monoterapii lub w połaczeniu z delikatną
hydradermabrazją, np. Aquapure, która odżywi i zregeneruje skórę po
urlopie bez przerywania ciągłości skóry. W naszej ofercie figurują również inne zabiegi, które mogłyby okazać się dla Pani idealnym rozwiązaniem. Pozdrawiam i zapraszam na konsultacje do naszych specjalistów.

WOJSKA POLSKIEGO 187:

MAŁE POGODNO:

- mieszkania o pow. 24 – 94 m

- mieszkania o pow. 25 – 122 m2

2

- przy Parku Kasprowicza
- gotowe do odbioru

al. Wojska Polskiego 184c/2
71-256 Szczecin

tel. 511 965 329

- przy ul. Zakładowej
- termin realizacji: wrzesień 2020

foto: pixabay

Festiwal
fajerwerków

foto: pixabay

Pyromagic rokrocznie odbywa się w sierpniu, nad Odrą, w centrum Szczecina. Tym razem nie będzie inaczej! Przed nami XII edycja największego
polskiego festiwalu fajerwerków. Niebo nad Szczecinem ponownie rozbłyśnie milionem kolorowych sztucznych ogni. Jak zwykle, czeka nas rywalizacja firm pirotechnicznych z różnych zakątków świata, niezwykłe widowisko oraz fantastyczna zabawa. W tym roku w konkursie rywalizować
będą 3 grupy: z Czech, Malezji i Francji. Jak zwykle ze specjalnym pokazem
wystąpi organizator techniczny – polska firma Surex. Częścią festiwalu,
jak co roku, będzie Szczecin Music Live, a prócz tego odbędzie się szereg
wydarzeń towarzyszących. W ciągu dwóch dni imprezy będą miały miejsce
zawody Water Show i Polonez Cup Race.

9-10 sierpnia, godz. 18.00

Sztuka
po japońsku

Czym cechuje się współczesna sztuka japońska? Jeśli jesteście ciekawi,
koniecznie wybierzcie się na wyjątkową wystawę w DK „13 Muz”. Została
przygotowana z okazji 100-lecia współpracy polsko-japońskiej. Wystawa
jest prezentacją nie tylko sztuki współczesnej twórców z Kraju Kwitnącej
Wiśni, ale też uznanych polskich artystów. Można na niej podziwiać m.in.
prace japońskiej grupy A-21 International Art Exhibiction. Wielu artystów
z A-21 praktykuje Zen, co przekłada się na ich twórczość i sposób jej wykonywania. Przeważnie wykorzystują techniki pochłaniające wiele tygodni
pracy. Bardzo ważna jest dla nich tradycja, szczególnie okres rządów szoguna Ashikagi Yoshimasa, kiedy nastąpił rozkwit japońskiej kultury. Wówczas ukształtowała się np. słynna ceremonia herbaty (Sado). Co ciekawe,
kw grupa A-21 liczy 100 artystów, dzięki czemu pokazuje bardzo szerokie spektrum współczesnej kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Wystawa jest częścią
cyklu prezentacji sztuki japońskiej w Berlinie i Poznaniu.
kw
13 Muz, wernisaż: 5 sierpnia, godz. 18.00

reklama

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

Śmiertelna
intryga

Aleksandra Marinina to jedna z najsłynniejszych rosyjskich autorek powieści kryminalnych. Pochodzi z rodziny prawników i pracowała w milicji. Przez prawie dwadzieścia lat zajmowała się badaniami w dziedzinie
kryminologii. Odeszła z milicji w 1998 roku w stopniu podpułkownika. Zajęła się wyłącznie karierą pisarską. Od tego czasu napisała kilkadziesiąt
powieści. Bohaterką większości z nich jest major Anastazja Kamieńska.
Na podstawie cyklu rosyjska telewizja zrealizowała serial pt. „Kamieńska”. Najnowsza książka Marininy „Śmierć nadeszła wczoraj” to kolejna
odsłona przygód pani major. Anastazja wyjaśnia sprawę tajemniczego
zamachu na pracowników popularnego programu telewizyjnego. Śledcza Tatiana Obrazcowa prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa pewnej
wróżbitki. Okazuje się, że sprawy mogą być powiązane. Kobiety muszą
połączyć swoje siły, by spróbować rozwiązać zagadkę morderstw. Książka została wydana przez wydawnictwo Czwarta Strona.
kw

W świat
z kapitanem

W Książnicy, w Sali pod Piramidą, można podziwiać wystawę „Z profesorem Adamem Wolskim przez świat – ludzie i ich twarze”. Autor zdjęć
jest kapitanem żeglugi wielkiej, związanym ze Szczecinem od 1947 roku.
W naszym mieście pokonywał kolejne etapy drogi naukowej. Co więcej, od 1974 do 2015 roku pracował w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Pan Adam jest autorem 126 publikacji naukowych, był też kierownikiem
projektów celowych Komitetu Badań Naukowych. Pasją profesora są
podróże. Wystawa prezentuje tylko niewielki fragment bogatej kolekcji
autorskich zdjęć miejsc i ludzi, uwiecznionych na zdjęciach przez kapitana podczas wielu lat wędrówek po niezliczonych ścieżkach. Wśród fotografii można znaleźć nie tylko najbardziej egzotyczne rejony świata, ale
też najciekawsze pamiątki z podróży. Kuratorem wystawy jest dr Michał
Urbas. Ekspozycję można oglądać do 24 sierpnia.
kw
Książnica Pomorska, 8 lipca – 24 sierpnia
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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
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

foto: kadr z filmu „Skrzypek na dachu”, 1971 r.

foto: materiały prasowe

Melodie przedwoGwiazdy
jennego miasta w Teatrze Letnim

Przedwojenny Szczecin rozbrzmiewał muzyką żydowską, zarówno klasyczną, jak i instrumentalną. Miasto odwiedzali wybitni artyści, a historia
ich dziedzictwa stała się dla wielu potomnych źródłem inspiracji. W Nowej
Synagodze, przy obecnej ulicy Dworcowej, rozbrzmiewały organy, koncertował chór i słynni śpiewacy. Niedaleko, na Niebuszewie, królowała muzyka dnia codziennego. W pracy lub domu nucono stare melodie, śpiewano
o dalekich krainach i podróżach. Dziś znowu można poczuć ten klimat,
choć wielu tamtych miejsc i ludzi dawno już nie ma. W Szczecinie będzie
można usłyszeć muzykę Nowej Synagogi i Niebuszewa. Na początku września odbędą się II Dni Muzyki Żydowskiej. W programie koncertów: „Muzyka miejskiego salonu”, „Pieśń sefardyjska” i „Muzyka Nowej Synagogi”.
Podczas wydarzenia, po raz pierwszy w Szczecinie, wystąpi Isidoro Abramowicz, jeden z najsłynniejszych kantorów synagogalnych na świecie.
kw
Muzeum Narodowe, 6-8 września

Organek, O.S.T.R., Paweł Domagała i Barbara Wrońska – to tylko część
gwiazd, które zagrają podczas finału Festiwalu Garaże. Impreza jest niepowtarzalną okazją dla twórców młodego pokolenia, by zaistnieć na dużej scenie. Ideą festiwalu, prócz roli popularyzatorskiej, jest pokazywanie
najwartościowszych zjawisk, trendów oraz dotarcie do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców. W tym roku, jak już zaznaczyliśmy, na festiwalu pojawią się prawdziwe gwiazdy polskiej sceny, m.in.: O.S.T.R., jeden
z najbardziej utalentowanych muzyków, instrumentalistów i raperów,
a dodatkowo czterokrotny laureat Fryderyka; Paweł Domagała, śpiewający aktor, którego płyta „Opowiem Ci o mnie” okryła się podwójnym złotem; zespół Organek, który powstał z inicjatywy lidera Tomasza Organka,
autora tekstów, opowiadań i muzyki, laureata wielu prestiżowych nagród,
a także – Barbara Wrońska (na zdjęciu), niebanalna artystka, utalentowana
wokalistka, kompozytorka, aranżerka i autorka tekstów. Jak widać, Garaże
zapowiadają się naprawdę ciekawie. Spieszcie po bilety!
kw
Teatr Letni, 30-31 sierpnia
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Podaruj sobie piękne ciało
– poznaj zalety endermologii
Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty

foto: materiały prasowe (kadr z filmu „Był sobie pies”)

Filmowy
wieczór
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foto: materiały prasowe (Nula Stankiewicz)

Wspomnienie
Osieckiej

Seans filmowy pod gołym niebem? Czemu nie! Galeria Kaskada, jak co
roku, zaprasza na filmowe wieczory pełne wrażeń. Wstęp wolny, wygodne leżaki, darmowy parking dla wszystkich widzów oraz hity srebrnego
ekranu. „Kino pod chmurką” zaprasza na szereg filmów o różnorodnej
tematyce. W repertuarze na sierpień m.in. „Cudowny chłopak”, „Najlepszy” i „Był sobie pies”. Ostatnia z wymienionych produkcji to film
skandynawskiego reżysera Lasse Hallströma, znanego z takich dzieł
jak „Co gryzie Gilberta Grape’a” czy „Czekolada”. „Był sobie pies” jest
ekranizacją książki W. Bruce’a Camerona. Opowiada o relacji człowieka
z czworonogiem. To wzruszające, ciepłe kino familijne, poruszające temat podstawowych wartości. Film jest także mądra lekcją dla tych, którzy marzą o posiadaniu czworonoga. Pokazuje wszystkie strony takiej
odpowiedzialności, zarówno pozytywne, radosne, jak też negatywne
i bolesne. Krytycy filmowi zaznaczają również, że to jedna z najpiękniejszych laurek dla naszych pupili.
kw

– Była kwintesencją poezji, artystką od stóp do głów, nie ma najmniejszej wątpliwości – mówiła o swej przyjaciółce Anna Szałapak. Dzięki
niezwykłemu projektowi mamy możliwość poznać ją bliżej. Agnieszka
Osiecka obecna w muzyce, słowie, obrazie i fotografii… Pod koniec sierpnia na dziedzińcu zamku odbędzie się koncert „Byle nie o miłości”. To
niezwykły recital, podczas którego będzie można wysłuchać piosenek
Osieckiej i zobaczyć projekcję fragmentów wywiadów z udziałem poetki. Przedstawionych zostanie kilkanaście utworów. Przeplatane zostaną
archiwaliami, dzięki czemu koncert będzie niezapomnianym wrażeniem.
O wyjątkową oprawę wydarzenia zadbali Nula Stankiewicz (wokal), Janusz Strobel (gitara) i Mariusz „Fazi” Mielczarek (saksofon, flety). Będzie
lirycznie, lekko, klimatycznie i subtelnie. Koncert to wyjątkowa gratka
dla lubiących nucić przeboje poetki, jak również dla osób, które są ciekawe nowych, jazzowych, zaskakujących interpretacji piosenek Agnieszki
Osieckiej.
kw

Galeria Kaskada, 10, 17, 24, 31 sierpnia, godz. 22.00

Zamek, 31 sierpnia, godz. 20.00
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Współwłaściciel agencji reklamowej
„BONO” i “Bene Sport Centrum”,

koordynator organizacji 15. Mistrzostw
Europy w Pływaniu oraz turnieju
Pekao Szczecin Open, wielki

miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych.

Dziwny jest ten tenis
Oj, dziwny. I wcale nie mówię tutaj o poziomie i stylu mojej gry, chociaż kiedy porówna się moje granie do tych najlepszych, to wygląda
jakbyśmy uprawiali dwie różne dyscypliny. Ale nie poziomem mojej gry
chciałem się dzisiaj podzielić z Czytelnikami Prestiżu. Wielokrotnie spotykam się z opinią, że tenis, szczególnie dla początkujących, jest trudny.
I to nie tylko w nauce samej gry, ale także w zrozumieniu przepisów,
liczeniu punktów i wielu innych aspektach, którymi my, fani białego
sportu, jesteśmy w stanie się zachwycać tygodniami. W tenisie mistrzostwa świata mamy nie raz na ileś lat, jak to się dzieje w innych dyscyplinach, ale cztery razy w roku. Bo czym innym, jak nie mistrzostwami
świata są cztery turnieje Wielkiego Szlema: Australian Open, Roland
Garros, Wimbledon i US Open. Przez dwa tygodnie, na kortach o różnej
nawierzchni, rywalizują wszyscy najlepsi zawodnicy globu, a stacje telewizyjne i inne media przekazują najważniejsze chwile i wyniki w każdy
praktycznie zakątek świata. Bilety rozchodzą się w mig, a atmosferę
prawdziwego, sportowego święta trudno porównać z czymkolwiek.
Do tego ogromne pieniądze dla zawodników, pule nagród sięgające
kilkudziesięciu milionów dolarów i bohaterowie tych wydarzeń. Ikony
sportu i pop kultury. Któż dzisiaj nie zna sióstr Williams, Rafy Nadala
czy Rogera Federera. Ogromne sumy wygrane na kortach, wielkie kontrakty reklamowe, własne linie i kolekcje butów czy sportowej odzieży.
To wszystko przemawia do wyobraźni milionom kibiców na całym
świecie. Do tego cały ten tenisowy savoir vivre, tenisowa kindersztuba. Zachowuj się cicho na trybunach, nie klaszcz po złych zagraniach,
nie wchodź na trybuny podczas gry, a jedynie w przerwie pomiędzy gemami, wyłącz dzwonek telefonu komórkowego. I tak od ponad stu lat
wygląda tenis. Zmieniają się stroje, zmieniają materiały, z których produkuje się rakiety czy piłki, ale nie zmieniają się zasady. I to właśnie ta
tradycja jest tak ważna w naszej ukochanej dyscyplinie. Ale najważniejsi
są jednak bohaterowie tych spektakli na korcie. Ja, jako absolutnie zadeklarowany fanatyk, tenisa oglądam prawie codziennie. Dzięki cyfrowej

telewizji podpatruję tenisistów walczących na kortach całego świata.
Przeciętny śmiertelnik, kibic sportów wszelakich, z tenisem spotyka się
właśnie głównie za sprawą rozgrywek Wielkiego Szlema. I kiedy tak od
kilku lat zasiada przed telewizorem, aby obejrzeć kolejny finał zastanawia się. Co to za dziwny sport ten tenis, skoro ciągle wygrywa Federer,
Nadal albo Djokovic. Przecież oni już powinni być na sportowej emeryturze. A oni grają i po raz kolejny zdobywają tytuły. Znajomi często,
uważając mnie za fachowca od tenisa, pytają, czy nie ma przypływu
młodych, czy to teraz się nie opłaca. Odpowiedź jest zawsze ta sama.
Młodych, zdolnych nie brakuje. Spójrzmy na listy ATP. Zverev, Thiem,
Tsitsipas, nawet nasz Hubert Hurkacz. Zapewne ciężko pracują, trenują
w pocie czoła i mają niemałe umiejętności. Ale Nadal, Federer czy Djokovic to tenisowi nadludzie, to zawodnicy w historii tenisa wyjątkowi
i niepowtarzalni. Mecze pomiędzy nimi rozpalają tłumy, są inspiracją dla
milionów dzieci i dorosłych uprawiających tę dyscyplinę, amatorsko czy
zawodowo, na całym świecie. A piszę te słowa zaraz po zakończeniu
tegorocznego Wimbledonu. Przez dwa tygodnie obejrzeliśmy dziesiątki
wspaniałych meczy, setki rewelacyjnych zagrań, ale tylko dwa prawdziwe widowiska. Z galaktycznym poziomem, zwrotami akcji i niezwykłą
dramaturgią. Półfinał pomiędzy Rafą i Federerem i to, co zapamiętamy na zawsze: finał Djokovic-Federer. Magiczny, o rekordowej długości
blisko pięciu godzin gry i z poziomem bliskim ideału. Akurat podczas
finału gościłem w domu kilku znajomych, którzy nie specjalni interesowali się tenisem, ale zostali zmuszeni do obejrzenia meczu finałowego.
Trochę musiałem im tłumaczyć. Dlaczego jest 15:0, co to ten tie-break
i dlaczego Federer, mimo że przegrał miał, lepsze wszelkie statystyki
meczowe. Takie tam pytania laików. Po zakończeniu finału, wszyscy jak
jeden mąż, z wypiekami na twarzy, deklarowali, że teraz to oni już ten
tenis będą oglądać i właściwie to nie wiedzą, dlaczego wcześniej tego
nie robili bo przecież ten tenis taki emocjonujący i wcale nie nudny. Już
niedługo US Open. Goście już się zapowiedzieli na finał.
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APARTAMENT Y NA SPRZEDAŻ
Przecław SMART RESIDENCE

Police SMART APARTMENTS

Biuro sprzedaży:
Przecław 96e/2
Tel. 515 15 20 15
e-mail: biuro@smart-house.com.pl
www.smartresidence.pl
/ Smartresidence Przecław
/ smarthousedeweloper

Centrum płyt tarasowych, kostki brukowej i kamienia

PŁYTY TARASOWE

Kostka brukowa, płyty wielkoformatowe,
kamienie, mała architektura.

MEBLE OGRODOWE

sprzęt fitness, meble szkolne dla ucznia

LAVI - przytulny azyl w ogrodzie
LAVI sprawia, że modne ostatnio trendy
w projektowaniu wnętrz hygge i cocooning
wkraczają również do naszych ogrodów. LAVI
uzupełnione ładnymi akcesoriami, takimi jak
poduszki, rośliny i świece, przekształca ogród,
taras, czy balkon w przytulną oazę na świeżym powietrzu.
ul. Hangarowa 13, Szczecin
tel.: +48 881 213 217
biuro@krusz-bau.com
www.krusz-bau.com

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof robotniczo-chłopski.

Warszawa da się lubić
No, bo jeszcze nigdy nikt mnie aż tak nie zaskoczył, żebym miał otwartą
gębę przez ponad godzinę. Przyjechaliśmy z Anią do Warszawy, do Uli
i Marcina przyjaciół niemożliwych, i pierwszego dnia pobytu wylądowaliśmy na Stadionie Narodowym. W tym samym czasie i miejscu znalazł
się tam Phil Collins. Przypadek? Otóż nie, Ula i Marcin, zamiast dwóch,
kupili cztery bilety. Powiedz Czytelniku miły, zrobił Ci ktoś kiedyś takiego psikusa?
O nieoczekiwanym koncercie nie będę się rozpisywał, dość, że Narodowy powinien zmienić nazwę, zresztą sugerowaną już przez większych
niż ja znawców tematu. Na czas koncertów powinien nazywać się Studnią Narodową. Ale nie o koncercie chcę pisać, lecz o stolicy. Ostatni raz
byłem w niej jakieś dwadzieścia pięć lat temu. Szmat czasu, zmieniło się
wiele. Nie tylko ustrój i realia codzienności. Zmienili się nade wszystko mieszkańcy. Warszawa jest młoda, ma mniej więcej koło trzydziestu lat. Mówi wieloma językami i jest uśmiechnięta. Turyści, studenci,
poszukiwacze szczęścia, uczestnicy kongresów, interesanci, petenci
i ja z Anią. Od czasu do czasu moje bystre oko wyłuskuje wśród tłumu
prawdziwego warszawiaka. Może to tylko intuicja? Warszawa wrasta
w niebo. Nawet PKiN zdaje się być przycupnięty wśród licznych biurowców pyszniących się szkłem i połyskliwą stalą. Budowlane szaleństwo
widać na każdym kroku. Pomyśleć, że w jednym takim budynku znajduje zatrudnienie dwadzieścia tysięcy osób…
Podróż do stolicy była dla mnie podróżą sentymentalną. Odwiedziłem miejsce, gdzie urodził się mój Ojciec, gdzie na Tamce, z dziadkami
i dalszą rodziną mieszkali do czasów Powstania. Chodziłem po ulicach,
na których właśnie w sierpniu, przed wielu laty, toczyły się nieludzkie
walki. Patrzyłem na nazwy ulic i domy, które swym widokiem przywo-
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ływały niezapomnianą historię naszego Kraju. Historię i tę zamierzchłą, i całkiem współczesną. Bo jakże chodzić ulicami Żelazną, Kruczą,
Nowolipie, nie pamiętając o wydarzeniach i czasach, w których miały
miejsce? O ludziach i datach. Chwale i żałobie. Sentymenty były moim
przewodnikiem. Ale nie tylko. Teraźniejszość również ma swoje barwy.
Zwłaszcza gwarnym, letnim wieczorem. Nasza metropolia nie różni się
od europejskich stolic ani rozmachem, ani aktywnością życia nocnego.
Niezliczone restauracje, bary i puby, nawet w środku tygodnia wypełnione po brzegi. O różnorodności oferty żywieniowej mógłbym napisać
trzy felietony. Wspomnę tylko niebiański Yatta Ramen, niewielką knajpkę na Powiślu, z której apetyczny zapach japońskiej zupy roznosi się
na ulicy, nie pozwalając na pozostanie obojętnym. Niewielkie pomieszczenie, miejsca trzeba rezerwować, a potężna porcja ramenu swoim
smakiem i aromatem zwala z nóg. Przyznam, że jakość usług gastronomicznych w Warszawie, podobnie jak i znakomicie zorganizowana komunikacja miejska, to powód do mojej szczecińskiej, szczerej zazdrości.
Tak, pięknie było, jednak…
Nie zamieszkałbym w stolicy. Za nic w świecie. Nie zamieniłbym Odry
na Wisłę, ani Pogodna na Saską Kępę. Moje serce jest na pl. Grunwaldzkim, nie Grzybowskim. Nawet do szczecińskiej Starówki powoli się
przyzwyczajam. Niech Warszawę tworzą młodsi i mądrzejsi niż ja. Ot,
choćby córka Uli i Marcina, Ola. Osoba zdolna, mądra, pełna tej energii
potrzebnej do rozwoju świata naszego. Niech ci młodzi pokazują nam,
że można w pięknej różnorodności przekonań, religii, kolorów skóry
i partyjnych znaczków mieć cel wspólny. Wspólną drogę w przyszłość.
A ja, raz na dwadzieścia pięć lat, będę odwiedzał stolicę i będę z niej
dumny. Nawet mieszkając na Pomorzanach.

Czy warto studiować?
Coraz więcej młodych ludzi decyduje się zakończyć edukację na poziomie szkoły średniej. Mało tego, do lamusa odkładają też maturę, zamykając
sobie drogę na studia. Z doktorem n. tech. Grzegorzem Skornym, rektorem Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie, rozmawiamy
o fascynującym świecie motoryzacji, a także o tym, że obecnie kształcić się na uczelni wyższej może każdy – nie tylko tegoroczny maturzysta, ale
i człowiek… bez matury.
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Edukacja

Wszyscy świeżo upieczeni studenci słyszą, że oto kończy się dla
nich uczenie, a zaczyna studiowanie. Jaka jest różnica?

Studiujemy, bo szukamy odpowiedzi, a nie zadalibyśmy sobie wielu pytań, gdybyśmy nie studiowali – to jest proces. Zawieramy przyjaźnie,
nawiązujemy kontakty, poszukujemy, doświadczamy – to pierwszy krok
do dalszego rozwoju i stąd niezadowolenie niektórych: realia rozmijają
się z oczekiwaniami, bo zapominają, że studiują, a nie są uczeni.
Dlaczego młodzi nie chcą studiować?

Statystyki pokazują duży problem branży edukacyjnej. W naszym województwie jest obecnie zaledwie 39 tysięcy studentów, podczas gdy
kiedyś sam Uniwersytet Szczeciński miał ich 36 tysięcy. Niż demograficzny i odpływ lepiej wykształconej części społeczeństwa zagranicę
połączony z wielością ofert na rynku powoduje, że zauważalny jest niedobór rąk do pracy i obecnie wydaje się, że każdy znajdzie dla siebie
zajęcie. To bardzo krótkowzroczne myślenie. Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, co zadzieje się na rynku za kilka czy kilkanaście lat.
Nie pozbawiajmy się szans, które być może kiedyś się pojawią, nie zamykajmy sobie drogi. Musimy być przygotowani na zmiany – kto wie,
czy w pewnym momencie życia nie nastąpi konieczność weryfikacji naszego formalnego wykształcenia. W samochodzie na wszelki wypadek
wozimy koło zapasowe czy klucze – być może nigdy ich nie użyjemy, ale
co, gdy jednak będą potrzebne? Trudno się jednak dziwić: młody człowiek staje przed pytaniem, czy poświęcić czas na studia, a może jeszcze łączyć je z pracą, kiedy świat oferuje tyle przyjemności. Odpowiada
na to, co dostaje w ofercie.
A co dostaje?

na w Polsce. Jest nastawiona na kształcenie praktycznych umiejętności
odpowiadającym potrzebom bardzo konkretnego rynku pracy: transportu, logistyki, motoryzacji. Dostosowujemy uczelnię do bieżących
realiów. Żadne wymagane ustawą i opisywane jako punkty ECTS efekty
kształcenia nie rozwiążą problemu spadku liczby studentów, jeśli nauczanie nie będzie pragmatyczne i prawdziwe. W przeciwieństwie do
niektórych uczelni nie mnożymy kierunków – na I stopniu od lat prowadzimy tylko jeden kierunek: Transport. Posiadana kadra i zaplecze
dają nam możliwość realizacji genialnych studiów, których absolwenci
nie mają problemów z zatrudnieniem: są obecni we wszystkich liczących się firmach motoryzacyjnych, które ciągle zgłaszają się do nas po
pracowników. W ramach nowego rozwiązania studenci sami dobierają
bloki tematyczne spoza podstawowego programu kształcenia, by poszerzać wiedzę lub zainteresowania. Unikatowym podejściem, np. na
studiach podyplomowych, jest też nasza współpraca z firmami, która
nie ogranicza się tylko do układania programu studiów. To przedsiębiorcy, czyli praktycy, prowadzą zajęcia, w związku z czym poznają nie tylko wiedzę, ale i miękkie kompetencje przyszłych kandydatów do pracy.
Kształcimy więc praktycznie, podając wiedzę w ciekawej formie. Szybki
rozwój motoryzacji sprawia, że kadra ją obsługująca musi być o krok do
przodu, aby podołać wyzwaniom technicznym, informatycznym, infrastrukturalnym czy prawnym. Modernizujemy program kształcenia, żeby
rozbudzić ciekawość i odpowiadać na pytania studentów, bo studia na
WSTE są dla pasjonatów, ludzi ciekawych świata opisanego w technice,
ale i w kategoriach estetycznych – piękno pojazdu jest bowiem wynikiem doświadczeń inżynierów. W regionie jesteśmy liderem pod względem liczby kształconych inżynierów transportu. Jednocześnie uczelnia
jest kameralna, więc często znamy się ze studentami bardzo dobrze –
wiemy, kiedy obchodzą urodziny, kiedy rodzą im się dzieci – na rozdaniu
dyplomów spotykają się całe rodziny.

Dzisiaj nie potrzeba już tylu menedżerów. Renesans przeżywają tzw.
złote rączki, dlatego wykształcenie techniczne ma byt. Bez tych ludzi
to, co zakładamy, że jest trwałe, takie nie będzie. Przecież nie tylko nadmierna prędkość jest powodem wypadków, ale także stan techniczny
pojazdów czy infrastruktury, a to wpływa na bezpieczeństwo. Kierujemy ofertę do ludzi zainteresowanych motoryzacją, obsługą środków
transportu, z uwzględnieniem faktu, że samochód to obecnie nie tylko pojazd, ale też dzieło sztuki i centrum rozrywki, a to wszystko jest
efektem zastosowania policzalnych danych: ergonomia, opływ powietrza, łączność, big data itd. Na konstrukcję pojazdów bardzo mocno
oddziałuje też prawo, np. przepisy o emisji spalin. Podobnie zmieniają
się rozwiązania techniczno-komunikacyjne: mapy drogowe, unikanie
korków, optymalizacja drogi, abyśmy płynnie przejechali z punktu A do
B, systemy wbudowane, które bardzo poprawiają komfort i bezpieczeństwo jazdy. To wszystko wymusza ciągłe zmiany, które są fascynujące.
We współczesnych samochodach jest zgromadzona wiedza z tak wielu
dyscyplin naukowych i ponad 100 lat doświadczeń – wszystko przecież
ewoluowało. Tak jak telefon zmienił swoją podstawową funkcję, tak
i samochód nie jest już ten sam, bo czas przejazdu może być obecnie przeznaczony na coś innego niż samo przemieszczanie się.
Np. w Chinach nie można zarejestrować auta, które nie zrzucałoby do
centralnego systemu informatycznego danych – w tym diagnostycznych
– co 15-20 s. Moim zdaniem to będzie pierwsze państwo, w którym będzie możliwe wdrożenie pojazdów autonomicznych, samodzielnie poruszających się na pewnych obszarach – szacuję, że to nastąpi za 6-7
lat. Rewolucja dotyczy też całej otoczki: kiedyś samochód trzeba było
kupić, potem braliśmy na niego kredyt, później pojawił się leasing, teraz
można go wynająć. Jeżeli nie będziemy mieli ludzi, którzy są w stanie
obsłużyć, zaprojektować, naprawić pojazd, to kto to będzie robił? Rozwiązania informatyczne, które zmieniają motoryzację – tego uczymy,
ale też kształcimy przyszłych projektantów takich systemów.

Bez matematyki nie da rady, ale to nie jest żaden demon. Proponujemy
studentom system wspomagania zajęciami wyrównawczymi, dodatkowe konsultacje, które pomagają się podciągnąć. Matematyka jest potrzebna, ale poza tym policzalność jest także przewidywalna i… piękna.

WSTE powstała w 2002 r. jako pierwsza niepubliczna uczelnia technicz-

rozmawiała: Karina Tessar / foto: materiały prasowe

Jak te zmiany wpływają na program studiów?

Trzeba zdać maturę, aby dostać się na uczelnię wyższą?

Uczelnie zawodowe, jak nasza, zapraszają maturzystów, ale mają też
możliwość przyjęcia osób bez matury. Osobom po szkołach średnich,
które nie chcą studiować, ale chcą mieć uprawnienia do wykonywania
zawodu, proponujemy tzw. kształcenie specjalistyczne. Zaledwie 2 lata
nauki zapewniają kwalifikacje specjalisty dyplomowanego. To niewiele
czasu, a zdobywamy wykształcenie zawodowe i umiejętności praktyczne.
Co z matematyką? Wiele osób wybiera studia, kierując się jej brakiem w programie kształcenia.

Studia nie są tylko dla dwudziestolatków i Pan jest tego najlepszym
przykładem.

Poza motoryzacją, moją pasją jest fotografia. W zeszłym roku podjąłem studia na Akademii Sztuki w Szczecinie, aby doskonalić warsztat.
Nie ma żadnego „już nie wypada”, uczelnie stwarzają takie warunki, że
studia można zacząć w dojrzałym wieku. Ciekawość prowadzi nas do
poszerzania wiedzy i zawsze jest dobry czas, by się rozwijać. Wykształcenie to bagaż, legitymacja do funkcjonowania na rynku, a my do wiedzy dodajemy twarde umiejętności związane z rozwojem transportu,
motoryzacji czy logistyki, bo nie tylko wierzymy, że to ma przyszłość,
ale wciąż nas to kręci i sprawia nam frajdę.
Dziękuję za rozmowę.

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie

Szczecin, ul. Klonowica 14 | tel: 091 42 40 875, 512 352 236
www.wste.szczecin.pl

Studiuj i ucz się
w Szczecinie!
Zastanawiasz się, jaki kierunek studiów wybrać? Nie wiesz, która uczelnia lub szkoła policealna byłaby dla ciebie najlepsza? Rozważasz studia
podyplomowe? A może chcesz doradzić bliskiej osobie, jaki kierunek wybrać, aby zdobyć dobrze płatny zawód? Jeśli nurtuje cię choć jedno z tych
pytań – spieszymy z pomocą. Uniwersytet Szczeciński na rok 2019/2020 przygotował 72 kierunki, w tym sześć nowych: bałtyckie studia kulturowe,
menadżer dziedzictwa kulturowego, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, familiologia, a także management instytucji publicznych i public relations. Akademia Morska także odświeżyła swoją ofertę. Co ciekawego można znaleźć na szczecińskich uczelniach?
Poniżej krótki przegląd najbardziej interesujących ofert naszych ośrodków edukacyjnych.

czas na
studia

czas na pracę, czas na życie
DYPLOM LICENCJATA, INŻYNIERA LUB MAGISTRA
www.wsb.pl
Wyższa Szkoła Bankowa, postaw na sprawny marketing

WSB w Szczecinie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów
i rynku pracy, stale rozbudowuje swoją ofertę edukacyjną. Od kolejnego
roku akademickiego zaprasza na Marketing i sprzedaż, Employerbranding oraz nowości na studiach II stopnia. Pierwszy z kierunków znalazł
się w ofercie studiów licencjackich. Na Marketingu i sprzedaży wykłady poprowadzą eksperci z branży, a studenci poznają m.in. programy
monitorujące działania w Internecie. Wśród specjalności jest np. Content marketing, czyli tworzenie treści marketingowych, e-handel oraz
sprzedaż w nowych mediach. Employerbranding, z kolei, to kierunek
studiów podyplomowych. Wśród wykładowców jest znany ekspert
z branży – Paweł Tkaczyk. Absolwent kierunku będzie wiedział m.in. jak
budować i zarządzać wizerunkiem firmy. Warto zaznaczyć, że zostanie
słuchaczem studiów podyplomowych w WSB jest możliwe po ukończeniu studiów I stopnia, co oznacza, że nie jest koniecznie posiadanie
dyplomu magistra! Absolwentom wszystkich uczelni, którzy planują
kontynuację nauki na studiach magisterskich, WSB oferuje dwa nowe
kierunki. Pierwszym są Finanse i Rachunkowość, a drugim – Logistyka.
Uczelnia, prócz wspomnianej oferty, zaprasza też m.in. na kierunki on-line oraz anglojęzyczne.
Więcej na stronie internetowej: www.wsb.pl/szczecin/.

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, zostań dyplomowanym specjalistą

WSTE oferuje m.in. kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez
matury, które jest alternatywą dla szkół policealnych! W ofercie uczelni jest: Specjalista dyplomowany – Budowa i eksploatacja pojazdów
samochodowych, Specjalista dyplomowany – Elektronik pojazdów samochodowych oraz Specjalista dyplomowany – Spedytor. Oferta jest
skierowana dla osób, które szybko chcą zdobyć zawód (tylko 3 lub 4
semestry nauki) albo myślą o tym, by się przekwalifikować. Budowa
i eksploatacja pojazdów samochodowych przygotowuje absolwentów
do wykonywania zadań w zakresie diagnozowania stanu technicznego,
obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Elektronik pojazdów samochodowych potrafi dokonać diagnostyki i naprawy elektrycznych
i elektronicznych układów sterowania w pojazdach, w tym układów
wbudowanych. Spedytor będzie natomiast przygotowany do planowania, organizowania oraz dokumentowania procesów transportowych
i monitorowaniem przebiegu procesów logistycznych. Co ciekawe,
w chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne nie jest wymagana
matura, ale w przypadku dostarczenia dokumentu dojrzałości w trakcie
trwania nauki, słuchacz otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty. Absolwent może kontynuować naukę na studiach pierwszego

stopnia. Nie zapominajmy także, że uczelnia od 18 lat kształci inżynierów na kierunku Transport.

Autor: Damian Karwat, promotor dr Katarzyna Utecht

Więcej na stronie internetowej: www.wste.szczecin.pl.

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, IT bez tajemnic

W Collegium Balticum można studiować Informatykę, Bezpieczeństwo
wewnętrzne czy Pedagogikę. W przygotowaniu są kolejne kierunki,
w tym: Kosmetologia, Fizjoterapia, Dietetyka czy Psychologia w biznesie. Dużymi atutami uczelni są kontakt z czynnymi zawodowo ekspertami, przejrzyste warunki studiowania oraz atrakcyjne czesne. Uczelnia kształci stacjonarnie i niestacjonarnie na studiach I i II stopnia,
jednolitych magisterskich oraz inżynierskich i podyplomowych. Warto
zaznaczyć, że Collegium Balticum duży nacisk kładzie na Informatykę.
Kierunek stale się rozwija. Programy nauczania niemal natychmiast są
dostosowywane do dynamiki zmian gospodarczych, a więc wymogów
rynku pracy. – Wielu studentów kończy marzenia o zawodzie po pierwszym semestrze, czy roku studiowania na uczelni publicznej, bo nie radzi sobie z przedmiotami ścisłymi wykładanym w sposób akademicki,
nieprzyjazny, niepraktyczny. Choć mogą być świetnymi programistami
lub grafikami i mają doskonałą wiedzę praktyczną w obszarze IT, rezygnują, a szkoda. W CB studenci nie muszą uczyć się rzeczy, które często
są drugorzędne do wykonywania wymarzonego zawodu – podkreślają
specjaliści z uczelni.

się specjalność Mebel i Formy Przestrzenne, a na Grafice – Grafika Interaktywna. Student pierwszej z wymienionych nauczy się projektować
meble, formy użytkowe i przestrzenne, oświetlenia we wnętrzach oraz
przestrzeni otwartej, a także opakowania. Co ważne, program kierunku
Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wizualnej pozwala na indywidualny
wybór studiowanych dziedzin oraz dedykowanych im pracowni. Z kolei
nowa specjalność na Grafice sięga nie tylko po najnowsze technologie,
ale też po zjawiska związane ze światem gier i rzeczywistości wirtualnej
(VR). Studia w jej zakresie przygotują studenta do działalności zarówno
w obszarze projektowania gier i aplikacji multimedialnych oraz modelowania 3D, jak i aktywności w sztuce współczesnej, gdzie klasyczne
techniki łączą się z technikami cyfrowymi, filmowymi oraz performatywnymi.
Więcej na stronie internetowej: www. akademiasztuki.eu.

Uniwersytet Szczeciński, zdobądź lekkie pióro

Więcej na stronie internetowej: www.cb.szczecin.pl.

Akademia Sztuki w Szczecinie, połącz najnowsze technologie
i sztukę

Akademia Sztuki podąża za światowymi trendami w kształceniu artystycznym. Daje studentom wiedzę cenioną w wielu branżach oraz
umiejętności, które umożliwiają ciągły rozwój zawodowy. W uczelni
dużą uwagę przyciągają kierunki, które wykorzystują najnowsze technologie i wyznaczają przyszłość w projektowaniu. Można je studiować
na Wydziale Sztuk Wizualnych. W tym roku pojawiły się dwie nowości!
Na kierunku Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna wyodrębniła
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Uniwersytet Szczeciński stworzył kierunek I stopnia dla tych, którzy
kochają słowo pisane. Propozycja uczelni z pewnością spodoba się osobom marzącym o byciu poetą, dramaturgiem czy scenarzystą. Przedmiotem nauczania jest m.in. wiedza na temat procesu twórczego, różnorakich form wypowiedzi oraz interpretacji tekstu. Uczą nagradzani
twórcy, m.in. Inga Iwasiów, Piotr Michałowski czy Brygida Helbig. Studia pisarskie mają przygotować absolwentów do zawodu literata oraz
twórczej aktywności w obszarze kultury artystycznej i medialnej. Kierunek, prócz tradycyjnej sfery publicznej, uwzględnia obszar nowych
mediów. Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie w: zawodach,
w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, charakterze
pracownika mediów, wydawnictwach literackich, domach kultury czy
działach literackich teatru, radia lub telewizji. Dużym atutem jest unikatowa w skali regionu i Polski formuła, realizowana w systemie zajęć
popołudniowych, odbywających się od poniedziałku do piątku! Studiom
towarzyszą popołudniowe spotkania z uznanymi pisarzami.

pracę lekarza – od przygotowania jego stanowiska i pacjentów, przez
komponowanie produktów leczniczych, obsługę sprzętu diagnostycznego, aż po prowadzenie dokumentacji medycznej. Co więcej, program
kierunku jest rozszerzony o elementy implantologii. Ostatni z wymienionych, Technik dentystyczny, współpracuje z dentystami i ortodontami, a jego zadaniem jest sporządzanie modeli, protez, tworzenie koron
zębowych, projektowanie szyn oraz aparatów. Dodatkowo, program
kierunku jest rozszerzony o technologię CAD/CAM. Jak widać, Medica
solidnie przygotowuje do rozpoczęcia zawodowej kariery w branży stomatologicznej.
Więcej na stronie internetowej: www.medica.edu.pl.

Więcej na stronie internetowej: http://kandydaci.usz.edu.pl/studia-pisarskie/.

Akademia Morska, znajdź zatrudnienie na lądzie i morzu

Collegium Medyczne Medica, zrób karierę w branży stomatologicnej

Medyczna szkoła policealna Medica ma swoje oddziały w Szczecinie
i Stargardzie. Stawia na wysoką jakość i nowoczesną bazę dydaktyczną.
To dobre miejsce dla tych, którzy marzą o pracy w branży medycznej
oraz ochronie zdrowia, a przy okazji szukają szkoły, po jakiej szybko
można znaleźć stabilną posadę. W ofercie Collegium są m.in. pożądane
kierunki stomatologiczne. Wśród nich jest Higienistka stomatologiczna, Asystentka stomatologiczna i Technik dentystyczny. Po ukończeniu
pierwszego z kierunków można przeprowadzać zabiegi higieniczno-profilaktyczne, wykonywać badania diagnostyczne oraz zabiegi kosmetyczne. Z kolei Asystentka stomatologiczna, ma za zadanie wspierać

Akademia Morska w Szczecinie już od ponad siedmiu dekad kształci
profesjonalistów znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu
i lądzie. W tym roku uczelnia przygotowała ciekawe nowości. Obok najpopularniejszych kierunków, takich jak Nawigacja, Mechanika i Budowa
maszyn czy Logistyka, pojawiły się: nowa specjalność na Informatyce
– Programowanie systemów multimedialnych oraz kierunek – Zarządzanie. Pierwsza propozycja to świetne przygotowanie do realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. W ramach tej specjalności
prowadzone będą przedmioty z zakresu grafiki komputerowej, przetwarzania obrazów i dźwięku, programowania w silnikach graficznych, wirtualnej rzeczywistości, zarządzania gestami i śledzenia człowieka oraz
ruchu gałek ocznych, a także wykorzystywania systemów Internetu
Rzeczy do budowy m.in. symulatorów i gier. Druga nowość, czyli Zarządzanie, to propozycja dla tych, którzy chcą związać swoją przyszłość
z branżą morską oraz transportową, zarówno w naszym regionie, jak
też na całym świecie. Zajęcia, prowadzone przez naukowców i praktyków ze świata biznesu, otworzą przed studentami nowe horyzonty.
Warto wspomnieć również o tym, że programy nauczania uczelni są
opracowywane tak, by rynek pracy zasilali specjaliści odpowiadający
jego aktualnym potrzebom.
Więcej na stronie internetowej: www: www.am.szczecin.pl.

smetycznych, higieny życia, wpływu diety oraz trybu życia na zdrowie
i urodę.
Na tym kierunku poznają nowoczesne zabiegi na twarz, ciało i włosy,
które później mogą wykonywać we własnym salonie kosmetycznym
czy centrum SPA&Wellness, pracując w technologii produkcji kosmetycznej, przemyśle kosmetycznym, salonach, spa, gabinetach dermatologicznych, nanotechnologii, biotechnologii kosmetycznej, a nawet
w wizażu czy fryzjerstwie. Ten nowoczesny kierunek daje wiele możliwości.
Pomorska Szkoła Psychologii i Informatyki, wybierz rozwój osobisty

Pomorska Szkoła Psychologii i Informatyki kieruje swoją działalność
do osób nastawionych na rozwój osobisty oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W ofercie uczelni na ten rok można znaleźć dwa
interesujące kierunki – Psychologię Rozwoju Osobistego i Psychologię
Kryminalną. Pierwszy z wymienionych, został stworzony dla osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy psychologicznej
i nabyciem podstawowych kompetencji osobistych, istotnych zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak też prywatnej. Po ukończeniu tego
kierunku absolwent może znaleźć pracę np. w ośrodkach pomocy społecznej, poradniach psychologicznych, schroniskach dla bezdomnych,
organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Drugi
z kierunków, Psychologia Kryminalna, skierowany jest nie tylko do osób
zawodowo zajmujących się walką z przestępczością i patologią społeczną (policjantów, strażników miejskich, pracowników służb więziennych,
detektywów, kuratorów, pracowników socjalnych), ale także do wszystkich pasjonatów tematyki przestępczości oraz osób, które chcą poznać
motywy postępowania sprawców, charakterystykę ich zachowań i procesy stawania się ofiarą. Studia na tej uczelni rzetelnie przygotowują do
rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych.

Więcej na stronie internetowej www.wsie.pl/kosmetologia.

Szkoła dla dorosłych Żak, zaaranżuj piękny ogród

Więcej na stronie internetowej: www.szkolapsychologii.pl.

WSIE, poznaj sekrety urody

W Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie w ostatnich latach poza kierunkami, które zyskują na znaczeniu, jak Zarządzanie
czy Pedagogika, najczęściej wybierana jest Kosmetologia. Kandydaci
bacznie obserwują rynek pracy i jego potrzeby, stąd wiedzą, na jakie
studia się wybrać. Kosmetologia zaliczana jest do kierunków przyszłościowych, bo daje spory wachlarz możliwości zatrudnienia, zarówno
w Polsce jak i zagranicą, a prócz tego to rozwijająca się dziedzina dermatologii. Czego można nauczyć się na tym kierunku? Studenci na kosmetologii uczą się pielęgnacji skóry, rozpoznawania schorzeń, które
stanowią przeciwwskazanie do wykonywania niektórych zabiegów ko-
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W Żaku ciągle pojawiają się nowe propozycje. Szkoła na bieżąco śledzi aktualne trendy na rynku pracy. Niedawno w ofercie pojawiły się:
Transport i logistyka, Rachunkowość i finanse oraz Aranżacja ogrodów.
Co warto zaznaczyć, są to kursy jednoroczne, które kończą się uzyskaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem MEN, honorowanego
w Polsce i UE. Szczególnie warto zwrócić uwagę na Aranżację ogrodów.
Przedstawiciele szkoły Żak podkreślają, że w kraju trwa boom budowlany, przybywa nowych osiedli i domów. Coraz więcej osób stać na wynajęcie fachowca. Oczekują oni przy tym, że znajdą na rynku również
specjalistę od aranżacji ogrodów. Dodatkowym atutem tej oferty jest
fakt, że naukę na tym kierunku można połączyć z pogłębianiem edukacji na bezpłatnym kierunku florysta. W ten sposób w krótkim czasie
słuchacz zdobywa wiedzę komplementarną w danej dziedzinie. Warto
wspomnieć również o najpopularniejszych wyborach w Żaku. Od lat najchętniej wybierane są: Opiekun medyczny i Opiekunka środowiskowa,
Technik usług kosmetycznych, Technik BHP czy Technik Administracji.
W tym miejscu warto podkreślić, że tych zawodów szkoła uczy za darmo!

czesne rozwiązania, z branży spożywczej, metalowej, motoryzacyjnej
w działach produkcyjnych, Lean Management oraz w utrzymaniu ruchu.
Zdobyte w trakcie nauki na uczelni wiedza oraz doświadczenie z pewnością pozwolą absolwentom szybko dostosować się do stawianych im
wymagań zawodowych.
Więcej na stronie internetowej: www.zut.edu.pl.

Więcej na stronie internetowej: www.zak.edu.pl.

WIMIM.ZUT.EDU.PL

Cosinus, wybierz uniwersalny kierunek medyczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, znajdź pracę
w przemyśle

ZUT nie pozostaje w tyle za innymi uczelniami i także proponuje nowości na kolejny rok akademicki: Inżynierię Pojazdów Bojowych i Specjalnych oraz Inżynierę Produkcji w Przemyśle 4.0. Pierwszy kierunek ma
na celu przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia wyzwań
jakie stawia eksploatacja nowoczesnych pojazdów bojowych i specjalnych, w które wyposażone są Siły Zbrojne RP, Straż Pożarna i Policja,
a także firmy wykonujące specjalistyczne prace przy użyciu takiego
sprzętu. Atutem absolwenta będą umiejętności praktyczne, zdobyte
w trakcie realizowanych praktyk przy współudziale MON, MSWiA oraz
przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego.
Drugi z kierunków, Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0, kształci specjalistów z wiedzą z zakresu inżynierii mechanicznej, w szczególności
inżynierii produkcji i utrzymania ruchu, posiadających roczne doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 3,5-letnich studiów. Studenci tego
kierunku mają szansę na zatrudnienie w firmach wdrażających nowo-
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Bezpłatne szkoły dla dorosłych Cosinus stawiają na kierunki uniwersalne, po których szybko można znaleźć pracę. Wśród nich są Technik
masażysta i Opiekun medyczny. Pierwszy kierunek pozwala zapoznać
się z wieloma odmianami masażu oraz zdobyć teoretyczną i praktyczną wiedzę. Słuchacze na zajęciach uczą się m.in. anatomii człowieka,
podstaw fizjoterapii, dobierania typu zabiegu do rodzaju schorzenia lub
kontuzji. Poznają tajniki masażu relaksacyjnego, medycznego i sportowego. Słuchacze, po zakończeniu nauki, mogą podjąć pracę m.in.
w placówkach służby zdrowia, klubach sportowych i gabinetach kosmetycznych. Drugi z wymienionych, to jeden z najbardziej uniwersalnych
kierunków medycznych. Po jego ukończeniu można pracować zarówno
z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i takimi, którzy stale wymagają pomocy. Podczas trwania nauki słuchacze uczą się m.in. zarysu
anatomii, fizjologii i patologii, zabiegów higienicznych oraz pielęgnacyjnych i działań opiekuńczych nad osobą chorą, niesamodzielną. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, ośrodkach
opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, fundacjach czy stowarzyszeniach. Warto zaznaczyć, że szkoła jest bezpłatna przez cały czas
trwania nauki.
Więcej na stronie internetowej: www.cosinus.pl.
Jak widać, oferta szczecińskich szkół i uczelni jest bogata i różnorodna.
Ośrodki edukacyjna wychodzą naprzeciw studentom, rynkowi pracy
oraz światowym trendom. Z pewnością w tym roku akademickim każdy
znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy szuka stabilnego zawodu, czy chce realizować marzenia.

autor: Karolina Wysocka/ foto: materiały prasowe
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Twoja szansa
na rozwój z ZARR S.A.
Czujesz potrzebę rozwoju? Chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników? Jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą, możesz otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia, podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych lub inne usługi rozwojowe. Wystarczy, że skorzystasz z projektu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”
(w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) – zachwala projekt wiceprezes ZARR S.A. Renata Zaremba.

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników lokalnych
przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich firm. Ma to zwiększyć
konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje
zaplecze techniczne oraz kadrowe. Dlaczego warto skorzystać z oferty
agencji? – Musimy korzystać z usług rozwojowych. Świat pędzi do przodu, a my powinniśmy dotrzymać mu kroku, to, co było dobre wczoraj,
nie musi się sprawdzić jutro – mówi Małgorzata Matyja z Oring Gumy,
której firma wzięła udział w projekcie.
Przedsiębiorcy i ich pracownicy, w ramach projektu ZARR, mogą skorzystać z szerokiego wachlarza szkoleń oraz kursów, a także doradztwa, studiów podyplomowych, coachingu czy mentoringu. Oferta jest
naprawdę bogata. – Zgłosiliśmy się do udziału w programie dofinansowującym usługi rozwojowe, a dzięki uzyskanym środkom, udało się nam
wziąć udział w szkoleniach: montaż i demontaż rusztowań oraz szkoleniu dla osób wykonujących pracę na wysokości w połączeniu z przygotowaniem do pracy w Norwegii. Wzięliśmy też udział w innych kursach,
np. Akademii Lidera: o sztuce zarządzania firmą usługową i handlową;
jak również w kursach językowych: języka niemieckiego, norweskiego,
angielskiego – podkreśla Anna Brzóskowska z przedsiębiorstwa budowlanego CIROKO. Co bardzo ważne, szkolić się mogą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. – Ja również skorzystałam z dofinansowania.
Fundusze, które otrzymałam przeznaczyłam na szkolenia z medycyny
estetycznej. Szkoliłam się z nici PDO, wolumetrii, wypełniaczy – dodaje
Edyta Bieńko, właścicielka firmy Ed-Bi, w której siedzibie, dzięki projektowi, odbyło się m.in. 5-dniowe szkolenie z makijażu permanentnego.
Doradcy z ZARR pomagają wypełnić dokumenty i znaleźć odpowiednią
usługę lub szkolenie w bazie usług rozwojowych, a sam program niesie za sobą szereg korzyści. Przykładowo firma Oring Gumy wybrała
szkolenia: szef w środowisku produkcyjnym, Lean Manufacturing, czyli
„szczupłe wytwarzanie” i Lean Managment, „szczupłe zarządzanie”.
– Wybraliśmy te szkolenia, ponieważ jesteśmy przekonani, że jest to
właściwy element rozwoju firmy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom obsługi klienta. Wzrosła również nasza świadomość i umiejętność zarządzania zespołem specjalistów – wyjaśnia
Małgorzata Matyja. Co więcej, dofinansowanie na usługi rozwojowe,
pozwala nie tylko zdobyć dodatkowe kwalifikacje i kompetencje, ale
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też rozwijać swoje pasje, umiejętności oraz… podążać za marzeniami.
Projekt daje możliwość wykonywania pracy, którą się lubi, a do tego
zwiększenia przychodów. Anna Grzywacz, prowadząca firmę „Gliniana
kraina”, zaczęła studia podyplomowe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, by poszerzyć swoją ofertę o warsztaty
florystyczne. – Florystyka była od zawsze moją pasją i zawsze się tym
interesowałam, chciałam ją rozwinąć, a do tej pory nie było czasu, możliwości. ZARR mi to umożliwił, bo studia są dosyć kosztowne ze względu na materiał roślinny, który jest bardzo drogi – tłumaczy pani Anna
i dodaje: – Chciałabym zachęcić wszystkich do skorzystania z tej możliwości kształcenia i rozwoju firmy, ponieważ niewielkimi nakładami możemy zdobyć wiedzę i rozwinąć swoje pasje oraz umiejętności.

W ramach projektu można uzyskać do 1350 złotych dofinansowania na jednego pracownika. Więcej informacji na stronie:
www.zarr.com.pl/uslugi-rozwojowe

autor: kw/ foto: materiały prasowe

Numery telefonów do Doradców Przedsiębiorcy
tel. 91 432 93 36 | 512 205 810 | 512 205 846
tel. 91 432 93 12 | 512 205 546 | 512 205 545
tel. 91 813 64 50 | 512 205 700 | 512 205 708
Biuro Projektu
(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13) | 70-205 Szczecin
e-mail uslugirozwojowe@zarr.com.pl

GRANTY NA BADANIA
I ROZWÓJ RÓWNIEŻ DLA FIRM
Przez bardzo długi czas finanse publiczne wspierały głównie badania prowadzone przez sektor nauki. Efektem tego jest wiele
ciekawych, zrealizowanych projektów badawczych, które często obejmowały wczesne fazy rozwoju opracowywanych rozwiązań.
Obecne tendencje pokazują znaczny wzrost udziału sektora biznesu w rozwijaniu nowych technologii, co przekłada się na większą
liczbę wdrażanych innowacji.
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Idea

Każde nowe rozwiązanie przechodzi przez szereg etapów rozwoju.
Zaczyna się od kiełkującego pomysłu, następnie przez badania
podstawowe sprawdza się jego zasadność i działanie. Kolejnym
krokiem są już badania przemysłowe – od prototypu, poprzez jego
testowanie w różnych skalach, po komercjalizację, która powinna
zakończyć się wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania na rynek.
O ile pierwsze etapy, często mające miejsce na uniwersytetach,
w instytutach i laboratoriach badawczych, są finansowane
w dużej mierze z grantów naukowych, tak na dalsze rozwijanie
innowacji najczęściej pieniędzy publicznych brakuje. Na rynek
wchodzą tylko te rozwiązania, które przetrwają tak zwaną „dolinę
śmierci”, czyli finansową przepaść między funduszami publicznymi
a kapitałem prywatnych inwestorów, o który w Europie nie jest łatwo.
Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych udział kapitału typu
venture w rozwoju innowacji jest prawie siedmiokrotnie wyższy.
Aby wysoki poziom badań naukowych, jaki osiąga Unia Europejska,
był faktycznie odzwierciedlany przez istotne dla całej wspólnoty
innowacje trafiające na rynek, Komisja Europejska chce wspierać
m.in. prywatne firmy w rozwoju nowych technologii.
Program Ramowy UE Horyzont 2020 – możliwości dla firm

Obecny, 8 już w kolejności Program Ramowy UE Horyzont 2020
jest największym dotychczas programem finansowania badań
i innowacji. Podzielony jest na 3 główne filary: doskonałość
naukową, przywództwo przemysłowe i wyzwania społeczne.
Większość konkursów w ramach wszystkich filarów kierowana jest
do konsorcjów międzynarodowych składających się z minimum
3 jednostek pochodzących z trzech różnych państw Unii Europejskiej
lub stowarzyszonych z PR Horyzont 2020. Według Komisji
Europejskiej gwarantem skutecznego wdrażania nowych technologii
jest uczestnictwo partnerów z trzech najważniejszych sektorów:
nauki – stanowiącego swego rodzaju źródło nowych pomysłów
i wyników badań, odbiorców końcowych – finalnie testujących nowe
technologie oraz właśnie biznesu – weryfikującego wykonalność
i opłacalność proponowanych rozwiązań. Obecność przedsiębiorców
jest kluczowa dla sprawnego działania każdego konsorcjum.
Dlatego te, które się tworzą i chcą aplikować o finansowanie
bardzo intensywnie zabiegają o partnerów przemysłowych. Czy
mówimy tutaj tylko o firmach prowadzących R&D? Otóż nie,
często potrzebne są podmioty różnego rodzaju, prowadzące różne
działalności: produkcyjną, przetwórczą, projektową, a nawet
doradczą i reklamową. Przedsiębiorstwo w projekcie w ramach PR
Horyzont 2020 może prowadzić badania, jak i również wyłącznie
testować i przeprowadzać demonstracje nowych rozwiązań. Może
też udostępniać swoją infrastrukturę do badań i demonstracji
nowych strategii, procesów, czy systemów zarządzania.
Konkursy tematyczne

Pierwszą z możliwości uczestnictwa w projektach realizowanych
w ramach Horyzontu 2020 są konkursy tematyczne ogłaszane
w ramach osobnych naborów. Istnieją tu trzy podstawowe typy
projektów:
•

RIA (Research & Innovation Action) – projekty badawczoinnowacyjne, które obejmują badania podstawowe, stosowane,
rozwój technologiczny, a także testowanie i prototypowanie;

•

IA (Innovation Action) – projekty innowacyjne skupiające się
na rozwoju pomysłu, który jest już na etapie zakończonych
badań podstawowych i stosowanych. Mogą obejmować
przygotowanie
i
testowanie
prototypów,
działania
demonstracyjne i pilotażowe, a także skalowanie;

•

CSA (Coordiantion & Support Action) – projekty koordynacyjne
i wspierające badania, które polegają głównie na promocji

nauki i wyników badań, sieciowaniu osób i instytucji z danej
dziedziny, organizacji szkoleń i spotkań, a także tworzeniu
standardów i polityk.
W projektach RIA i CSA Komisja Europejska oferuje 100%
finansowania kosztów realizacji projektu dla wszystkich partnerów
konsorcjum, zaś projekty typu IA przewidują 100% finansowania
tylko dla jednostek naukowych i instytucji non-profit. Wszelkie
podmioty komercyjne otrzymają tutaj finansowanie na poziomie
70%. Środki te mogą zostać wydane m. in. na: wynagrodzenia,
podróże związane z projektem, zakup sprzętu, towarów i usług,
koszty związane z zarządzaniem i ochroną własności intelektualnej,
a także podwykonawstwo. Dodatkowo, przewidziany jest
ryczałt w wysokości 25% kosztów bezpośrednich, na pokrycie
wydatków pośrednio związanych z realizacją projektu, takich jak
usługi telekomunikacyjne, czy materiały biurowe. W zależności
od konkursu całe konsorcjum może otrzymać od kilku do nawet
kilkudziesięciu milionów euro na wspólną realizację projektu.
Wschodzące technologie przyszłości

Jednymi ze szczególnie ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstw
są konkursy w ramach FET – Future and Emerging Technologies,
które trafiły obecnie pod skrzydła Europejskiej Rady ds. Innowacji.
Wiadomym jest, że przejdą do następnego Programu Ramowego
jako EIC Pathfinder Pilot. Aktualnie otwarte nabory oferują pełne
finansowanie badań nad technologiami wysoce innowacyjnymi,
nowatorskimi, które mają potencjał tworzenia nowych rynków.
Komisja Europejska podkreśla tutaj, że nawet bardzo ryzykowne
pomysły, o bardzo długiej perspektywie czasowej, mają szanse
na finansowanie. Ideą jest interdyscyplinarne podejście, które od
wczesnej fazy rozwoju technologii – proof-of-concept – doprowadzi
ją do poziomu bliskiego wdrożeniu. Do tego potrzebne są konsorcja
składające się z jednostek badawczych, firm, stowarzyszeń
i klastrów wywodzących się z różnych branż i dyscyplin.
EIC Accelerator Pilot – wsparcie MŚP

Nietypowym i jedynym w swoim rodzaju mechanizmem
finansowania jest Akcelerator Europejskiej Rady ds. Innowacji,
który do niedawna występował pod nazwą SME Instrument
(Instrument MŚP). Skierowany jest on tylko do pojedynczych firm
spełniających kryteria MŚP, a więc zatrudniających mniej niż 250
pracowników oraz nieprzekraczających 50 mln € rocznego obrotu
lub 43 mln € całkowitego bilansu rocznego. W tym konkursie
pojedyncze przedsiębiorstwo może uzyskać od 0,5 mln € do 2,5
mln € na rozwój nowego, innowacyjnego produktu lub usługi,
przy finansowaniu na poziomie 70%. Ważne jest jednak to, że
aplikować można jedynie wtedy, gdy proponowane rozwiązanie
jest na bardziej zaawansowanym etapie rozwoju – jest w fazie
prototypu. Konkurs jest otwarty tematycznie i dotyczy wszystkich
branż. Interesującą nowością wprowadzoną od 2019 roku jest
formuła finansowania mieszanego – blended finance, która
umożliwia zwiększenie finansowania nawet do 15 mln € w formie
kapitału inwestycyjnego. Komisja Europejska bądź prywatny
inwestor, za pomocą SPV (Special Purpose Vehicle – swego
rodzaju spółki celowej), wniesie wkład pieniężny, który pozwoli na
rozwój proponowanego rozwiązania i wdrożenie go na rynek. Jest
to jednak tylko opcja, wciąż można ubiegać się o finansowanie jedynie
w formie grantu. Dodatkowym, równie ważnym elementem
wsparcia w ramach EIC Accelerator Pilot są usługi coachingu
i mentoringu biznesowego dla MŚP. Spośród zaproponowanych osób,
którymi są często doświadczeni biznesmeni, aniołowie biznesu czy
inwestorzy, każdy beneficjent wybiera sobie coacha biznesowego.
Będzie on w określonym wymiarze czasu udzielał pomocy doradczej
i szkoleniowej w zakresie rozwoju firmy, tworzenia sieci
kontaktów,
czy
zarządzania
własnością
intelektualną.
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Aż 83% dotychczasowych beneficjentów twierdzi, że coaching
i mentoring biznesowy otrzymany w ramach SME Instrument
(EIC Accelerator Pilot) bardzo dobrze wpłynął na rozwój ich
przedsiębiorstwa.
Szybka ścieżka do innowacji

Fast Track to Innovation (FTI) to forma wsparcia, którą Komisja
Europejska przygotowała głównie z myślą o firmach. Finansuje
szczególne projekty typu IA z otwartą tematyką i specyficznymi
wymaganiami. Pierwszym z nich jest ograniczenie liczby
konsorcjantów – o finansowanie może się ubiegać od 3 do 5
partnerów, z minimum trzech różnych państw członkowskich
UE lub stowarzyszonych z Programem Ramowym Horyzont
2020. Warunkiem jest jednak to, że minimum połowę partnerów
w konsorcjum muszą stanowić firmy i minimum 60% budżetu
projektu musi być ulokowane właśnie u nich. Szybka ścieżka
do innowacji oznacza również zobowiązanie, iż proponowane
rozwiązanie znajdzie się na rynku w ciągu 3 lat od rozpoczęcia
realizacji projektu. Tak jak w przypadku Akceleratora
Europejskiej Rady ds. Innowacji, również musimy dysponować
bardziej rozwiniętym pomysłem, który jest urzeczywistniony
prototypem. W ramach tego konkursu Komisja oferuje
do 3 mln € przy finansowaniu na poziomie 70% dla firm i 100%
dla podmiotów non-profit.
Na wzór Marii Skłodowskiej-Curie

Dobry naukowiec to osoba wytrwała w dociekaniach,
wszechstronna i mobilna – jak Maria Skłodowska-Curie. Dlatego
część programu Horyzont 2020 mającą promować mobilność
przedstawicieli nauki nazwano właśnie na jej cześć. Działania
Marii Skłodowskiej-Curie to również ciekawe możliwości dla
przedsiębiorstw. W ramach projektów finansowanych tym
mechanizmem można między innymi utworzyć w konsorcjum
europejską sieć szkoleniową ze wspólnym i komplementarnym
programem dla początkujących naukowców (European Training
Network – ETN); realizować wraz z jednostkami naukowymi
wspólne, wdrożeniowe studia doktoranckie (European
Industrial Doctorates – EID) lub prowadzić międzysektorową,
międzynarodową wymianę pracowników (Research and
Innovation Staff Exchange – RISE). Z kolei dzięki indywidualnym
projektom badawczo-szkoleniowym (Individual Fellowship
– IF) przedsiębiorstwo może przyjąć naukowca, który
w ramach podnoszenia swoich kwalifikacji przeprowadzi istotne
z punktu widzenia firmy goszczącej badania. Na te cele Komisja
Europejska oferuje finansowanie w formie ryczałtu, które
w zależności od wybranego działania ma pokryć koszty np.
badań i szkoleń, wynagrodzenia, oddelegowania pracowników

czy wydatki, jakie ponoszą instytucje goszczące stypendystów.
Najlepsze infrastruktury w UE stoją otworem

Jednym z ambitnych celów Komisji Europejskiej jest wolny dostęp
do nauki. Dlatego też daje ona możliwość korzystania
organizacjom, w tym przedsiębiorstwom, z infrastruktur
badawczych wytworzonych w ramach wcześniejszych,
zrealizowanych już projektów. Pozwala to na nieodpłatnie
skorzystanie z aparatury badawczej, różnych kolekcji
i bibliotek danych, urządzeń pomiarowych, obliczeniowych
infrastruktur informatycznych i innych zasobów czołowych
europejskich instytucji. Dodatkowo, Komisja może sfinansować
koszty badań, podróży i pobytu w zagranicznym ośrodku
(do 3 miesięcy). Możliwe jest również przesłanie próbek do
analiz, bądź uzyskanie materiałów referencyjnych.
Jak uzyskać wsparcie?

Bezcenną zaletą Programu Ramowego UE Horyzont 2020
jest sprowadzenie biurokracji do absolutnego minimum.
Wszystkie niezbędne informacje i dokumentacja konkursowa
znajdują się na portalu internetowym Komisji Europejskiej
– Funding & Tender Opportunities. Przez ten portal prowadzone
są również nabory wniosków, a w przypadku otrzymania
finansowania nawet zarządzanie projektem i sprawozdawczość.
Beneficjenci Horyzontu 2020 „nie toną” w papierach – wiele
procesów, łącznie z podpisywaniem umów, odbywa się online.
Od czego zacząć? Od złożenia wniosku, a może od znalezienia
partnerów? Pierwszym krokiem zawsze będzie znalezienie
programu dla siebie i pomysłu na swoją rolę w nim. Następnie
warto szukać partnerów i równolegle zacząć pisać wniosek.
W przejściu przez te wszystkie etapy pomoże Sieć Punktów
Kontaktowych na obszarze całego kraju. Jeden z nich znajduje się
w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ZUT w Szczecinie, gdzie konsultanci udzielają wszelkich,
niezbędnych informacji.
Aplikowanie o środki z Programu Ramowego Horyzont 2020
to stanięcie w szranki z firmami i instytucjami z całej Europy.
Otrzymanie takiego finansowania to ogromny prestiż, sukces
i nowe możliwości dla przedsiębiorstwa. Bez wątpliwości warto
o to zawalczyć!

Michał Grudziński
Konsultant ds. Programów Badawczych UE
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów
Ramowych UE w Szczecinie
e-mail: Michal.Grudzinski@zut.edu.pl
tel.: 91 449 47 23

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

foto: materiały prasowe

Otwarcie Oceanarium
Wykład specjalisty o rekinach, pyszny tort i specjalni goście – to tylko część atrakcji, jakie czekały na zainteresowanych podczas otwarcia Oceanarium w Międzyzdrojach. Wydarzenie uświetniły znane osoby: Krzysztof Ibisz, Ewa Kasprzyk, Marek Kaliszuk, Joanna Kurowska
i Łukasz Płoszajski. Dużą atrakcją było również karmienie ryb z ręki,
w trakcie którego nurek spędził kilkanaście minut na dnie zbiornika
w otoczeniu płaszczek, sumów oraz innych stworów morskich. Warto zaznaczyć, że goście wydarzenia po oficjalnej części długo i z dużym zainteresowaniem zwiedzali obiekt, przyglądając się różnym jego atrakcjom. kw

Od lewej: Krzysztof Ibisz, prezenter, Ewa Kasprzyk, aktorka, Joanna Kurowska, aktorka,
Jagoda Stępień, właścicielka Oceanarium, Łukasz Płoszajski, aktor, Marek Kaliszuk, aktor

O lewej: Renata Guła -Grabowska, właścicielka Studio Verso oprawa obrazów, Jagoda Stępień,
właścicielka Oceanarium, Ryszard Grabowski, właściciel Studio Verso oprawa obrazów,
Paweł Wiśniewski, dziennikarz TVP

Od lewej: Beata Kiryluk, z-ca burmistrza m. Międzyzdroje, Jagoda Stępień,
właścicielka Oceanarium, Monika Kowalska, dyrektor Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje

Oceanarium Międzyzdroje

Beata Kiryluk, z-ca burmistrza m. Międzyzdroje, Mateusz Bobek, burmistrz miasta
Międzyzdroje, Jan Węglorz, przewodniczący
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, Krzysztof
Barczyk, dyrektor gabinetu Marszałka
w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie

Bogusław Sutyła, z-ca przew. Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach, Ewa
Grzybowska - burmistrz Wolina.

Od lewej: Ewa Kasprzyk, aktorka, Joanna Kurowska, aktorka, Marek Stępień, właściciel Oceanarium,
Marek Kaliszuk, aktor, Jagoda Stępień, właścicielka Oceanarium, Krzysztof Ibisz, prezenter,
Łukasz Płoszajski, aktor

Ewa Kasprzyk, aktorka
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Od lewej: Magdalena Stosz, kierownik działu firm Banku PKO BP, Dariusz Majcherczyk,
dyrektor I Oddziału Banku PKO BP w Krakowie z żoną

Joanna Kurowska, aktorka

Od lewej: Jan Węglorz, przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, Mateusz Bobek, burmistrz
miasta Międzyzdroje, Ewa Kasprzyk, aktorka, Łukasz Płoszajski, aktor, Jagoda Stępień, właścicielka
Oceanarium, Marek Stępień, właściciel Oceanarium, Joanna Kurowska, aktorka, Krzysztof Ibisz,
prezenter, Marek Kaliszuk, aktor

foto: Jarosław Gaszyński

foto: materiały prasowe

Panie kochają golf

Czarno-biały event

Pole golfowe w Binowie zdominowała płeć piękna. Odbyły się tam dwa
międzynarodowe turnieje: Marisa Sgaravatti Trophy i Masters Ladies
Senior Championship. O tym jak bardzo ten sport jest uwielbiany przez
kobiety świadczy liczba zawodniczek: grało 140 golfistek z 16 państw (!)
Dodatkowo oba turnieje były przeznaczone dla dojrzałych pań: w Marisa
Sgarvatti wzięły dział golfistki powyżej 50 roku życia, a w Masters powyżej 65. Binowo należało do Włoszek i Szwajcarek.

W gorzowskim S-line Studio odbyła się wystawa i spotkanie autorskie z Szymonem Brodziakiem. Oprócz pięknych fotografii można było też zobaczyć
inspirowany ostatnią płytą Adama Bałdycha pokaz mody z niezwykłymi
kreacjami Natalii Ślizowskiej, a przy dźwiękach muzyki granej na żywo przez
pianistę Michała Dąbrowskiego zasmakować potraw przygotowanych przez
Restaurację „Pocztowa 13” i Tomasza Janczewskiego. Goście testowali innowacje w nowych modelach samochodów Mercedes-Benz DDB Auto Bogacka
i dyskutowali o projektowaniu, estetyce i sztuce. Wszystko to skąpane było w
czerni i bieli, nawiązującej do stylu fotografii Szymona Brodziaka.
kt

						

ad

Zwyciężczynie Włoszki i Szwajcarki

Od lewej: Joanna Białuska, Grzegorz Kumiszcza, Klaudia Rozbejko, Magdalena Naudzius,
Marta Sobieszek, Szymon Brodziak, Natalia Ślizowska

Reprezentacja Hiszpanii

Michał Dąbrowski

Zawodniczki oraz goście turnieju

Od lewej: Patryk Broszko, Bartek Borek, Grzegorz Kumiszcza

Od lewej: Szymon Brodziak, Marta Sobieszek, Natalia Ślizowska, Grzegorz Kumiszcza

Od lewej: Maria Skowrońska, Francois Colmant, De Werra Marie Christine,
Isabella Chitto, Sofia Brax i Johan Brax

Od lewej: Grzegorz Kumiszcza, Rajmund Filipowicz
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foto: Jarosław Gaszyński

foto: Jarosław Gaszyński

Wyszukana degustacja

Weselne bulwary

W restauracji Stara Rzeźnia odbyła się kolacja degustacyjna, której partnerem była winiarnia Wineland. Podczas wydarzenia goście zostali zabrani w podróż pełną kulinarnych smaków i aromatów win. Wśród dań
podano m.in. ravioli ze ślimaków z regionalnej hodowli, serwowane z kurkami i bobem. Doborem win zajął się natomiast Dominik Węsierski, Mistrz
Sommelierów Polski Zachodniej, zawodowo związany z firmą Wineland.
Wyszukane dania, wyselekcjonowane trunki i obsługa kelnerska na najwyższym poziomie, sprawiły, że wszyscy bawili się znakomicie.
kw

Znani bywalcy szczecińskich salonów – Elżbieta Heńska i Michał Szelągowski
stanęli na ślubnym kobiercu. Ten wspaniały moment w życiu świętowali w
Ole Bistro & Tapas na bulwarach w otoczeniu rodziny i przyjaciół, a także…
przypadkowych przechodniów. Było hucznie i radośnie. Dla nowożeńców
i gości zagrali m.in. Kasia i Maciej Kazuba, Janusz Strobel i Paweł Pańta. Nie zabrakło szalonych tańców z flamenco na czele. Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego!
						

Goście kolacji degustacyjnej

Para młoda: Elżbieta Heńska i Michał Szelągowski

Degustacja wina w restauracji Stara Rzeźnia

Od lewej: Michał Szelągowski, Elżbieta Heńska, Anna i Janusz Strobel

Dariusz Sipiatowski (Wineland) z żoną Julią

Ewa Ruszała, Aneta Kucharska, dr Mieczysław Ślazyk

Para Młoda ze świadkami: Michałem Heńskim i Katarzyną Szelągowską

Dominik Węsierski (sommelier Wineland), Wersucka Degrassi (winnica Ca’ Tulio)
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Wesele było huczne
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SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center 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
Vizmedica Clinic ul. Jagiellońska 85/14
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
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 – 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
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 Bandurskiego 98 lok.u11
Columbus Coffe al. Wojska polskiego 50
Columbus Coffe ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe ul. Krzywoustego 16
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
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
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczewskiego 26
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
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
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
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
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

Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porky ul. Wielka Odrzańska 20
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Plan B ul. Osiek 1
Restauracja Baraż ul. Kurkowa 4/2
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 al. Jana Pawła II 42
Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
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
Desigual, CH Galaxy – parter
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 9/2
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
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43
Olsen CH Kaskada
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
Kids Arena, ul. Staszica 1
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
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
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
Men Factor al. Jana Pawła II 17
Medestetic ul. Okulickiego 46
MOI Instytut Kobiecego Piękna ul. Wielka Odrzańska 28a
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn,
I piętro
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Olimedica, CH Kupiec
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 Bailine ul. Żółkiewskiego 13
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
Green Box Europe ul. Pocztowa 27/8
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

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

