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Przyjdź na dni otwarte.

Zobacz najwyższy standard!
Ostatni etap inwestycji to unikalne i komfortowe apartamenty
dla naprawdę wymagających.
Przekonajcie się sami i zobaczcie, jak możecie zamieszkać. Zapraszamy!
Kiedy: od poniedziałku do piątku - 27-31 stycznia w godzinach 10-17
oraz sobotę - 1 lutego w godzinach 10-16.
Adres: Apartamenty Warszewo ul. Kalinowa 37 mieszkanie nr 14.

MARINA DEVELOPER jest mecenasem:

Podsumowania noworoczne
Na początku roku, zamiast żyć postanowieniami, wolę robić podsumowania. Sprawdzam co wyszło mi dobrze, które rzeczy odłożyłam na później. Weryfikuję swoje doświadczenia po to, by móc
lepiej określić miejsce, w którym jestem, jak również zastanowić
się nad tym, w jakim kierunku chcę zmierzać. Podsumowania wydają mi się także bardziej przyjazne niż robienie postanowień – te
drugie powodują we mnie napięcie. A nuż nie podołam? I zamiast
postanawiać wole wyznaczać cele. Określać jasno, co chcę zmienić
w swoim życiu. Do planów nastawiam się elastycznie, rok w rok
z coraz większym luzem i dystansem podchodzę do życia, przekonań, zamiarów i ludzi. W efekcie jestem szczęśliwsza, spokojniejsza i bardziej pewna siebie i swoich oczekiwań względem innych.
Uważnie śledzę poczynania ludzi, którzy są dla mnie autorytetem,
odnieśli sukces, świadomie pokierowali swoją karierą, realizując
przy tym swoje pasje. I przy okazji zachowali normalne życie rodzinne. Czy to jest możliwe? Oczywiście, ale wymaga pracy i skupienia się na rzeczach naprawdę istotnych.
Taką właśnie osobą w moim odczuciu jest Marcin Meller. Wieloletni szef Playboya, felietonista Newsweeka, niegdyś prowadzący „Agenta” i Dzień Dobry TVN. A teraz bohater naszej okładki.
To dziennikarz z krwi i kości, reporter i podróżnik. Autor książek,
szef wydawnictwa i wreszcie prowadzący „Drugie Śniadanie Mistrzów” na antenie TVN 24. Do tego człowiek o niewyparzonej gębie (w dobrym tego słowa znaczeniu), mający własne poglądy, co
w dzisiejszym świecie jest cechą rzadko spotykaną.
Michał Stankiewicz, szef Prestiżu Trójmiejskiego, który przeprowadził wywiad z Marcinem Mellerem powiedział: „Ten facet nie tylko
mówi to co myśli, ale wręcz bombarduje dziesiątkami tematów. Po
naszej rozmowie musiałem dokonać żmudnej selekcji liczby wątków. A było ich tak wiele, że zamiast jednego wywiadu - wyszły…
trzy. Przyznam, że spokojnie mogłoby powstać ich nawet pięć.
Zwieńczeniem z tego wywiadu – była autoryzacja. Jak na anarcho-konserwatystę, gawędziarza i literata Meller nie tylko, że go
nie kastrował, ale wręcz doszył dodatkową parę jaj.”
Efekt oceńcie sami.

Izabela Marecka
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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.

Dariusz Staniewski

Krzywym okiem
– Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego
społeczeństwa To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my
robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie – mówimy – to jest nasze, przez nas wykonane, i to nie jest nasze ostatnie słowo!
– „Miś” reż. Stanisław Bareja.
Wszyscy na świecie znają taki napis – HOLLYWOOD. Umiejscowiony na
południowym zboczu góry Lee w Los Angeles w Kalifornii. Jego litery są
białe, mają wysokość 14 metrów, a długość całego napisu wynosi 110
metrów. I wszyscy wiedzą, że chodzi o zagłębie filmowe, „fabrykę snów”,
światowe centrum produkcji filmowej. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia na szczecińskiej Łasztowni zrealizowano pewien projekt ujęty
w jednym z Budżetów Obywatelskich – napis SZCZECIN, przy którym
mieszkańcy i turyści mogą zrobić pamiątkowe zdjęcie. Według komunikatu miasta projekt instalacji został przygotowany przez artystów z Akademii Sztuki. Ma nawiązywać do morskiego
charakteru miasta, a oprócz liter składających się na jego nazwę, obejmuje również drewniane siedziska, przypominające
kształtem żagle. Litery pomalowane są na
biało, a elementy stalowe wykonane z tzw.
stali kortenowskiej, dzięki czemu (zdaniem
miasta) całość idealnie wpisuje się w krajobraz Łasztowi. Łączna długość instalacji
wynosi ok. 10,5 m, a wysokość liter wraz
z podstawami to 1,85 m.
Napis stanął tam gdzie miał stanąć, a w internecie wybuchła burza. Szczecinianie masowo zaczęli kpić i wyszydzać nową atrakcję miasta – bo litery jakieś nijakie takie, bo
nie podświetlone, bo za niskie, bo napis nie
oddaje morskiego charakteru miasta, albo
oddaje go w nikłym stopniu, że miejsce źle
zostało wybrane, że najlepiej jakby napis
stanął przy wjeździe do miasta np. na Trasie
Zamkowej itp. Od czci i wiary odsądzono
także pomysłodawców i realizatorów napisu. Niewiele pojawiło się głosów
akceptujących pomysł, miejsce i wykonanie. Zakrzyczano ich (pisemnie
oczywiście) nie szczędząc słów obraźliwych i tych powszechnie uznanych
za wulgarne (nie ma co cytować, wszyscy wiedzą o co chodzi). I tak napis,
który miał być napisem zgody szczecinian i nową atrakcją miasta, stał się
kolejnym frontem wojny Polski z Polską a raczej Szczecina ze szczecinianami. A szkoda. Bo rzeczywiście powinien nas łączyć. Może należy zorganizować lokalny Okrągły Stół dotyczący napisu? Bo przecież może on stać
się za chwilę odzwierciedleniem naszych marzeń i niespełnionych nadziei
- miasta, które zaistnieje w końcu w… filmowym świecie. Skąd ten odważny wniosek? Od jakiegoś czasu polscy (i nie tylko) filmowcy nie omijają
już szerokim łukiem stolicy Pomorza Zachodniego. Nakręcono tu zdjęcia

do kilku odcinków kultowego w Niemczech serialu kryminalnego pt. „Telefon 110”. Szczeciński port elegancko zagrał w drugiej części sensacyjnych
„Kobiet mafii” Patryka Vegi. Ostatnio pojawiła się w Szczecinie ekipa realizująca nową komedię kryminalną z aktorami znanymi m.in. z „Chłopaki nie płaczą” i „Poranka kojota”, czyli „Futro z misia”. Nie milkną także
echa zapowiedzi realizacji w stolicy Pomorza Zachodniego filmu polsko
– bollywoodzkiego. A w ostatnich dniach światem wstrząsnęła informacja
o tym, że kanał filmowy HBO zamierza nakręcić w Szczecinie serial. Kryminalno-psychologiczny w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Trochę szkoda, że Szczecin upodobali sobie filmowi twórcy obrazów o charakterze
kryminalnym. Miasto chyba nie zasłużyło sobie na łatkę „stolicy polskiej
przestępczości”. A tak można by mniemać po wspomnianych wyżej produkcjach filmowych. A przecież i u nas można nakręcić np. komedię romantyczną. Wielka mi sztuka! Urokliwych plenerów nie brakuje, a fabuła
w polskich komediach romantycznych jest akurat najmniej istotna. Wystarczy tylko dobry „product placement”
oraz kilku aktorów znanych przede wszystkim z plotkarskich portali, tandetnych seriali lub reklam czegoś tam. I już. W Szczecinie można ulokować także akcję jakiegoś
thrillera np. dotyczącego budowy nowego
promu: pt. „Przeklęta stępka”, albo filmu
science fiction o odbudowie przemysłu
stoczniowego np. „Kosmiczna pochylnia”.
Albo film katastroficzny, „dreszczowiec”
dotyczący realizacji inwestycji miejskich
np. o pękających szynach Szybkiego Tramwaju, albo o katastrofie budowlanej na
Zamku Książąt Pomorskich. Wreszcie może
być też thriller, którego akcja rozgrywałaby
się w północnych dzielnicach miasta np.
„Skolwińska masakra piłą mechaniczną”.
Kilka lokalnych skandali erotycznych też
nadawałoby się do ekranizacji. A szczecińska scena polityczna jakim jest wdzięcznym tematem? Taki tam „House of Cards”,
to pikuś przy tym co można byłoby wykroić z tego co wyprawiają miejscy
i sejmikowi radni.
Mamy więc potencjał, czekamy na filmowców. Wielki napis SZCZECIN
może mieć charakter przyszłościowy, wizjonerski. Trzeba tylko nad nim
trochę popracować. Zmiana miejsca byłaby wskazana. Wzgórz u nas jak
na lekarstwo. Ale może mieszkańcy miasta, w tzw. czynie społecznym,
powinni usypać specjalny kopiec, na wzór jednego z tych krakowskich?
I na takim wzniesieniu umieścić napis SZCZECIN, dwa, albo nawet trzy
razy większy, podświetlony (jak szczecińska Filharmonia), elegancki,
ostro kłujący w oczy i natychmiast dający odpowiedź na pytanie gdzie
leży przyszłość polskiej kinematografii. No co? Jak mawiają Amerykanie:
trzeba myśleć pozytywnie.

rysował: Arkadiusz Krupa
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BETTY BARCLAY

KRAWCZYK
NIERUCHOMOŚCI

CIEPŁE PIESEŁKI

Betty Barclay zmieniło lokalizację
i przeniosło się do Kaskady. Kolekcje oraz licencjonowane produkty
firmy są dystrybuowane w ponad
60 krajach świata, a firma jest dla
wielu synonimem szyku i wygody.
Betty Barclay doskonale łączy klasykę oraz aktualne trendy. Marka
jest kreowana tak, aby zaspokajać
potrzeby nawet najbardziej wymagających odbiorców. Tworzy ją
zespół entuzjastycznych projektantów, którzy stawiają na unikatowość. Szczegóły na: betty-barclay.com.pl.

Setki zadowolonych klientów, pomoc w uzyskaniu kredytu i finansowania, indywidualne podejście
do każdego. Krawczyk Nieruchomości to licencjonowane biuro nieruchomości z 12-letnim doświadczeniem. Firma zawsze stara się
dostosować ofertę do potrzeb
klientów i stawia ich na pierwszym
miejscu. Zespół tworzą agenci specjalizujący się w zakresie kupna,
sprzedaży i wynajmu nieruchomości na terenie Szczecina oraz
okolic. Więcej na: krawczyk-nieruchomosci.pl.

Nowość na gastronomicznej mapie Szczecina. Na miejscu serwowane są hot-dogi, domowe wypieki, kawa i babeczki. Wszystko
wykonywane jest z naturalnych
składników, od lokalnych dostawców. – Otwieramy wtedy, kiedy
przyrządzimy coś dobrego, dlatego trzeba śledzić nasz fanpage
– mówią właściciele. Właśnie tam
znajdziecie wszelkie potrzebne informacje, bieżące promocje oraz
aktualne menu. Szczegóły na:
facebook.com/cieplepieselki.

Nowy lokal na miejscu dawnego
Kafe Jerzy. Klub kieruje swoją ofertę do wszystkich, którzy kochają
tańczyć, niezależnie od tego, czy
uwielbiają salsę, tango, bachatę,
czy np. lindy hop. Kafe Taniec to
przestronny parkiet, różnorodna
muzyka i bar. Odnajdą się w nim
zarówno fani Suzanne Vegi, jak też
Rueda de Casino. Każda z sal ma
swoje nagłośnienie, dzięki czemu
w lokalu mogą jednocześnie odbywać się dwie różne imprezy. Więcej
na: facebook.com/KafeTaniec/.

Szczecin, Kaskada, Poziom 0

Szczecin, Jagiellońska 22/2

Szczecin, Kuśnierska 8

Szczecin, Jagiellońska 67

KAFE TANIEC

OLGA JAK
SANDRA BULLOCK
Trwa piękny sen naszej Miss Polski 2018, czyli Olgi Buławy. W konkursie
Miss Universe w Atlancie została wybrana Miss Congeniality, czyli Miss
Przyjaźni. Tytułem nagrodziły ją… inne uczestniczki prestiżowego, międzynarodowego konkursu.
Każde wyróżnienie w wydarzeniu Miss Universe jest wielkim sukcesem.
Startuje w nim 90 finalistek konkursów piękności z całego świata. W kategorii Miss Congeniality uczestniczki wybierają spośród siebie najbardziej
uśmiechniętą, sympatyczną i koleżeńską dziewczynę. – Jestem niesamowicie szczęśliwa, że zdobyłam ten tytuł. Zresztą przed konkursem pisałam na Instagramie, by trzymać za mnie kciuki właśnie w zmaganiach
o Miss Congeniality. Wysłuchano moje prośby – cieszy się Olga.
Tytuł rzeczywiście kojarzy się niezwykle rozrywkowo. W filmie „Miss
Agent” otrzymała go bohaterka grana przez Sandrę Bullock. Nagrodziły
ją inne uczestniczki konkursu Miss USA. Olga przyznaje, że miniony rok
był dla niej niezwykle intensywny. Wszystko za sprawą obowiązków związanych z tytułem Miss Polski. Starała się udzielać też zawodowo, ale dopiero teraz zamierza wrócić na pełne obroty. Z zawodu jest stewardessą.
Pracuje w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Lata na trzech typach samolotów: Boeingu 787 Dreamliner, Bombardierze Q400 i Embraerze.

Andrzej Kus / foto: materiały bohaterki
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ROK W OBIEKTYWIE
Niepowtarzalny refleks, umiejętność uchwycenia chwili w kadrze, spostrzegawczość, talent i ciężka praca. To wyróżniki szczecińskich fotoreporterów. W Muzeum Techniki i Komunikacji można oglądać wystawę
„Migawka”, które prezentuje ich najlepsze zdjęcia z ostatniego roku. Każde z nich jest wyjątkowe i kryje się za nim niepowtarzalna historia.
Szczecińscy fotoreporterzy już po raz ósmy pokazali swoje pracę. Na wystawie w muzeum można oglądać zdjęcia Marcina Bieleckiego, Krzysztofa Cichomskiego, Dariusza Gorajskiego, Krzysztofa Hadriana, Grzegorza
Siwy, Roberta Stachnika, Ryszarda Pakiesera, Andrzeja Szkockiego, Cezarego Aszkiełowicza, Włodzimierza Piątka, Marty Teszner i związanego
z „Prestiżem” Jarosława Gaszyńskiego. Ekspozycja ukazuje rok ich pracy
w obiektywie. Wśród tematów są m.in. sport, polityka, kultura oraz historia. Właśnie nad tą ostatnią kwestią pochylił się Jarosław Gaszyński.
Jego fotografie ukazują 6. edycję Biegu Ku Pamięci Poległych Żołnierzy
Błękitnej Brygady, Marsz Niepodległości i niezwykły zakład „Lampy Stylowe” Lecha Turkowskiego.
Podczas wernisażu każdy z fotoreporterów opowiedział o jednym
ze swoich zdjęć. Nie zabrakło emocji, śmiechu oraz wzruszeń. Wydarzenie przyciągnęło tłumy. Pojawiło się kilka znanych osobistości, wielu przyjaciół oraz spore grono wielbicieli fotografii. Wystawę można oglądać
do lutego.

kw/ foto: Jarosław Gaszyński
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ZACZNIJMY
JESZCZE RAZ
25.01.2020,
godz. 17.30, 19:30
Teatr Pleciuga
w Szczecinie

POMOC DOMOWA
22.03.2020,
godz. 16.30 i 19.30
Opera na Zamku
w Szczecinie
BILETY DO NABYCIA: bilety.fm ,CIKiT na Zamku, kupbilecik.pl,
www.intermedium.szczecin.pl oraz tel. 600 651 732
Zapraszamy na naszego Fb Intermedium-Teatr i Wydarzenia Rozrywkowe
oraz na Instagrama intermedium_szczecin

SZTUKA SPLOTU
Artystyczna dusza, mnóstwo kolorów i morze włóczki. Karolina „Inu”
Grembowska to wulkan kreatywności, który swoje pasje połączył
z pracą. Prowadzi sklep Włóczki Inu, organizuje warsztaty tkania makatek
i dzieli się swoją wiedzą w mediach społecznościowych. Stworzyła kreatywną markę osobistą, o której z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy.
– Odkąd pamiętam lubię zaszywać się w swoich kątach i oddawać tworzeniu – wspomina jej założycielka. Studiowała wzornictwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i ukończyła je ze specjalizacją
komunikacji wizualnej. Kocha malować, rysować, fotografować, grać na
gitarze, a od kilku lat także robić na drutach oraz tkać na krośnie. Te dwie
pasje są głównymi punktami jej działalności. – W moim sklepie można znaleźć przede wszystkim rękodzieło, takie jak opaski czy czapki, które robię
na drutach według moich pomysłów. Kocham dziergać z grubej włóczki
i to z niej głównie powstają moje projekty – tłumaczy Inu. Karolina tworzy
też oryginalne makatki, czyli puchate, kolorowe, pełne frędzelków i różnych faktur dekoracje ścienne w stylu boho.
– W sieci można znaleźć mnie na Instagramie i Youtube pod nazwą Inuinka – zaznacza Karolina. Internauci uwielbiają jej twórczość, co potwierdza
ogromna ilość obserwujących profile Inu. – Śledzi mnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi z Polski i całego świata. To baza moich klientów oraz ludzi, którzy
wspierają na co dzień moją twórczość – dodaje z uśmiechem Karolina.
kw/ foto: Karolina Grembowska, Agnieszka Tylka
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NA MIEJSCU

DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ
/ 17schodowbar

/ EventBarCatering

NA WYNOS

OŚWIETLENIE
W TWOIM

stylu

- szeroki wybór lamp, oświetlenia dekoracyjnego
i źródeł światła
- nowoczesny design
- doskonała jakość
Szczecin, ul. Milczańska 30A

- producenci polscy i zagraniczni:

tel. 91 485 32-44, 91 482 43 00

Azzardo, Nowodvorski, Zuma Line, Umage, Norlys,

www.batlamp.pl

Elstead Lighting, Ledline, Eglo, Paulmann, Cleoni,
Anlux, Demidio

DRUGA EDYCJA
MAGNOLII BIZNESU
Profesjonalistki, ekspertki, lokalne patriotki, miłośniczki kultury i nauki,
przedsiębiorcze kobiety: poszukiwane! Właśnie trwa plebiscyt Magnolie
Biznesu. To już druga edycja projektu, który został objęty patronatem honorowym prezydenta miasta.
Ideą plebiscytu jest promowanie szczecińskiego kobiecego biznesu.
Projekt ma na celu wskazanie i wyróżnienie osób, które odznaczają się
ponadprzeciętną działalnością na rzecz miasta oraz regionu. Magnolie
Biznesu organizują właścicielki Kobietowo.pl. Tytuł przyznawany jest
w kilku kategoriach: Debiut roku, Ikona biznesu, Z miłości do Szczecina,
a także Sztuka, kultura oraz Nauka. Wybranych zostanie pięć laureatek,
a oceny dokona profesjonalne jury.
– Chcemy udowodnić, że kobiety w Szczecinie są zaangażowane i kreatywne. Wpływają na wizerunek Szczecina jako miasta pełnego innowacji, otwartego na nowe, przyjaznego nauce i kulturze – mówią organizatorki konkursu. By wziąć udział we współtworzeniu tegorocznej edycji,
wystarczy zaproponować osobę, która powinna zostać uhonorowana
tytułem Magnolii Biznesu w wybranej kategorii. Szczegóły na stronie: magnoliebiznesu.pl.

MEBEL DLA MRUCZKA
Wszyscy mówią o Mruku. Oryginalny mebel dla pupili Nikoli Burzyńskiej,
studentki ZUT-u, znalazł się w konkursie na Najlepszy Dyplom FONT nie
czcionka i podbija Internet oraz serca kociarzy. Co ciekawe, doskonale
potwierdza słynne polskie przysłowie: potrzeba jest matką wynalazków.
Nikola wpadła na pomysł jego powstania, dzięki małej psotnicy – swojej
kotce Arii.
Inspiracją dla Mruka był fotel 366 projektu Józefa Chierowskiego, czyli
ulubione miejsce odpoczynku oraz obiekt do drapania kocicy. Mebel jest
przeznaczony dla kotów, ale mogą korzystać z niego także inne zwierzęta, to produkt wielofunkcyjny. – Posiada funkcję legowiska i pionowego
wysokiego drapaka, jest dobrym punktem obserwacji mruczków oraz
miejscem do zabawy z opiekunami – dodaje Nikola. Projektując mebel,
autorka pomyślała też o właścicielach zwierząt. Wysokie nogi Mruka
ułatwiają sprzątanie podłogi, a poduszka legowiska jest nieprzemakalna
i wykonana z materiału, który podaje się recyklingowi.
Nikola jest mile zaskoczona popularnością projektu. Wyróżnienie dodało
jej skrzydeł. Marzy o tym, by Mruk został wdrążony do produkcji i był dostępny dla każdego. Obecnie prowadzi w Barlinku mały sklep z rękodziełem oraz kwiatami, a w wolnych chwilach zajmuje się renowacją mebli.

kw/ foto: Beauty in Frames, Anna Oleńczuk

kw/ foto: Ewelina Zwierzyńska-Drewniak
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NOWOCZESNE OSIEDLE NA PRZECŁAWIU SMART RESIDENCE

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

FORMA,

ŚWIATŁO, CIAŁO
Znakomity szczeciński fotograf Adam Fedorowicz, choć należy
do bardzo zapracowanych osób (współpracuje także z nami) od
kilku lat realizuje jeden ze swoich autorskich projektów, którego
bohaterem jest nagie ludzkie ciało.
„Between Light And Shade” to ukłon w stronę klasycznej fotografii, w której najważniejsza jest forma i światło. – Przy tworzeniu
zdjęć inspirowałem się sztuką, głównie rzeźbą – wyjaśnia fotograf.
– Ludzkie ciało jest warte pokazywania, nie należy się go wstydzić.
Niestety nagość na co dzień pokazywana jest w tani, wulgarny
sposób. Jesteśmy tym wręcz zalewani. Moje zdjęcia są dalekie
od tego, unikam erotycznych skojarzeń. Interesuje mnie forma,
gra światłem.
W najnowszej odsłonie projektu w rolę modelki wcieliła się tancerka Dagmara Politewicz, właścicielka studia Pole Dance Jungle. – Fotografuje różne osoby. Tancerzy, sportowców, ale także
tzw. „zwyczajnych” ludzi – mówi Adam. – Każde ciało potrafi być
piękne i fascynujące. W mojej fotografii wyciągam na wierzch to,
co ukryte, wydobywam to, co według mnie jest najciekawsze. Najważniejszy jest model, ja tylko naciskam spust aparatu.

ad / foto: Adam Fedorowicz
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ZAKOCHAJ SIĘ
W NASZEJ NOWOŚCI:

KREM RÓŻA-MALINA
ZAPROJEKTOWANY,
BY ODŻYWIAĆ, NAWILŻAĆ,
UJĘDRNIAĆ I... KOCHAĆ!

Szczecin, ul. Niemierzyńska 29a
www.ministerstwodobregomydla.pl

5 Plus Salony oświetlenia i mebli | www.5plus.com.pl
ul. Jagiellońska 5 | 70-435 Szczecin | tel: 516 133 009 | tel: 513 103 062 | info@5plus.com.pl

KRUSZEC TEATRALNY
Bursztynowe Pierścienie to najcenniejsze i najbardziej prestiżowe artystyczne wyróżnienie w teatralnym świecie Pomorza Zachodniego. Zwycięzców wskazują w głosowaniu widzowie, swoje nagrody mają także Jurorzy. W Kapitule Konkursu zasiada także przedstawiciel „Prestiżu”, piszący te
słowa – Daniel Źródlewski.
Wielka bursztynowa gala odbyła się w Teatrze Współczesnym. Zgodnie
z tradycją Konkursu finałową uroczystość organizuje ubiegłoroczny
zwycięzca, a najlepszym spektaklem poprzedniego sezonu była produkcja właśnie tego teatru – „Pijani”. Trzydziesta dziewiąta bursztynowa
gala, a więc dosłownie krok przed dostojnym jubileuszem 40-lecia, miała oryginalną formę – ceremonia została wpisana w sceny ze spektaklu
„Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami emerytalnymi” w brawurowym wykonaniu Marii Dąbrowskiej oraz Jakuba Fiszera.
Srebrną ostrogę, czyli nagrodę dla najbardziej obiecującej młodej osobowości na zachodniopomorskiej scenie otrzymał znany z zespołu Chorzy
– Olek Różanek. Nagroda została przyznana za „pierwsze kroki w drugim wcieleniu, czyli śpiewające role w dramatycznych rolach na deskach
Teatru Polskiego”. Różanek odbierając ją przypomniał by „kochać teatr
w sobie, a nie siebie w teatrze”. Ów dystans chwilę później potwierdził
wykonując wspólnie z Marią Dąbrowską „węgierską” wersję przeboju legendarnej Omegi.
Wielka Nagroda Jury, przyznawana przez Kapitułę za wybitne osiągnięcia, trafiła do Pawła Niczewskiego. Aktor został doceniony nie tylko za
swoje dotychczasowe sceniczne kreacje, ale przede wszystkim wieloletnią twórczą aktywność, artystyczny entuzjazm i zaangażowanie
w życie teatralne Szczecina i regionu. Niejako potwierdzeniem tego wyróżnienia była kolejna z nagród. Aktorski Bursztynowy Pierścień przyznawany przez Kapitułę trafił do Joanny Matuszak. Jednak nie za rolę
na macierzystej scenie przy Wałach Chrobrego, ale błyskotliwą kreację
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w spektaklu „Zakochani” w kierowanym przez Pawła Niczewskiego
zamkowym Teatrze Krypta. Mimo katastrofy budowlanej, w wyniku
której siedziba Krypty została zniszczona, teatr prężnie działa w innych
przestrzeniach. Jurorzy za najlepszy spektakl sezonu 2018/2019 uznali
produkcję Teatru Polskiego „Z piekła do piekła” z utworami nieodżałowanego Jacka Kaczmarskiego. Odbierający nagrodę Adam Opatowicz
– dyrektor Teatru Polskiego i jednocześnie reżyser –zauważył spory
udział w sukcesie spektaklu nagrodzonego srebrną Ostrogą Różanka.
Ot plątanina teatralnych zależności…
Najważniejszą nagrodą dla każdego teatralnego twórcy jest uznanie
publiczności. Stąd przyznawane właśnie przez widzów (w głosowaniu
SMS-ami oraz przy pomocy kuponów drukowanych na łamach „Kuriera szczecińskiego”) Bursztynowe Pierścienie są sednem Konkursu. Potwierdziła to, odbierając nagrodę za rolę w spektaklu „Zamki z pisaku”
Olga Adamska z Teatru Polskiego, gdy powiedziała, że „publiczność jest
jak las, zawsze szumi inaczej. I ja wsłuchuję się w publiczność”. Jak widać
skutecznie.
Wielką niespodzianką była nagroda za najlepszy spektakl sezonu.
Ta trafiła do Fundacji Kultury West&Art. za monodram Marka Żerańskiego „Morfina 0,05”. Nagrodę odebrał aktor w towarzystwie marszanda
Fundacji Piotra Ochmana. Odbierając statuetkę obaj wygłosili wzruszające przemówienia, wskazując także na aktualne problemy i potrzeby
niekomercyjnej sztuki.

autor: Daniel Źródlewski / foto: Panna LU, Adam Fedorowicz

Wydarzenia

MARCINA
MELLERA
TRZY TWARZE

Politycznie anarcho - konserwatysta, a do tego zwolennik opozycji i kryptopisowiec. Dziennikarz, choć nie pisarz. Ale jednak literat. Nie tylko z powodu napisanych już czterech książek,
a piątej w planie, ale także z powodu bycia szefem wydawniczym uznanego wydawnictwa
Foksal. Warszawski playboy. Jeżeli nawet nie w sensie dosłownym, bo przecież żyje w szczęśliwym związku z „najlepszą z żon”, to z racji kierowania znanym erotyczno - reporterskim
magazynem. I to w najlepszych latach jego świetności. Dziennikarz telewizyjny, niedawno wyzwolony ze śniadaniówki „Dzień Dobry TVN”, za to dający, coraz rzadziej spotykaną
w telewizjach, radość ze słuchania interesujących, wyważonych rozmów w „Drugim Śniadaniu Mistrzów”, nadawanym na antenie TVN24. Wreszcie, ten, który powiedział „kurwa” na wizji. Marcin Meller, człowiek o wielu twarzach. Przynajmniej trzech.

MICHAŁ STANKIEWICZ

Zaczynał w Gazecie Wyborczej, a od 1999 r. do dzisiaj dziennikarz „Rzeczpospolitej“. Laureat wielu ogólnopolskich nagród, HYPERLINK „http://m.in” m.in. „Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz prestiżowego konkursu Fundacji Batorego dla dziennikarzy śledczych. Dwukrotnie nominowany do nagród Grand Press w kat.
dziennikarstwo śledcze, a także do krakowskich Mediatorów. Pomysłodawca i twórca magazynów „Prestiż” - szczecińskiego, koszalińskiego i trójmiejskiego. Rodowity szczecinianin, a od wielu lat mieszkaniec Sopotu, gdzie realizuje wiele
własnych projektów wydawniczych, m.in. Prestiż Magazyn Trójmiejski, pismo żeglarskie „W Ślizgu!”, magazyn poświęcony architekturze i sztuce „Linia”. Organizuje również eventy, m.in. znany w środowisku żeglarskim Sopot Wave, pokazy
mody, spotkania poświęcone designowi, sztuce, ekologii i biznesowi. Prywatnie tenisista, żeglarz i muzyk.

#PLAYBOY
Żałujesz Playboya? Po 27 latach znika z polskiego rynku.

Jego wydawca jest po prostu skrajnie niekompetentny. Wiadomo,
że padają tytuły, spada sprzedaż prasy. Natomiast Marquard zamknął
nie tylko Playboya, ale wszystkie 6 tytułów jakie wydawał. To jest absurd. Mam nadzieję, że to nie koniec Playboya w Polsce.
Ktoś inny wznowi jego wydawanie?

Mam nadzieję. Wiedząc jaka była ostatnia sprzedaż, jaki ma potencjał
to spokojnie można wydawać Playboya i na nim zarabiać. To jest przykład niekompetencji ostatniego zarządu firmy.
Niekompetencji w zarządzaniu, czy też złych decyzji co do linii
pisma?

Jedno i drugie. W sensie braku pomysłu na pismo, czy też pchania
Playboya w jakąś dziwna stronę.
Masz na myśli decyzję o wycofaniu się z nagości?

Wycofanie się z nagości to była też decyzja Amerykanów. Chodzi bardziej o brak konsekwencji – najpierw się z niej wycofali, potem wrócili
i tylko sobie zaszkodzili. Żeby było jasne – rozumiem motywację wycofywania się z nagości. Gdy kierowałem Playboyem miałem pomysł,
by pójść z sesjami w bardziej artystyczną stronę. Zrobić z tego bardziej luksusowy magazyn, z długimi tekstami, reportażami, gdzie do
tego będą fajne, a czasem może pikantne sesje wykonywane przez
artystów. Ówcześni prezesi z jednej strony doceniali pomysł, ale nie
chcieli w tę stronę pójść. Tylko to było ponad 10 lat temu.
W tym roku po raz pierwszy w polskiej historii redaktorem naczelnym Playboya została kobieta. To też była zła decyzja?

Za moich czasów na świecie było przynajmniej pięć naczelnych Playboya. Kobieta kierowała brazylijskim Playboyem, który jednocześnie najbardziej epatował seksem. Jak u nas sesja zdjęciowa miała
8 stron, to oni mieli po 20. Na jednej z corocznych konferencji Playboya siedzieliśmy na plaży w Meksyku i ona mnie przekonywała, że
mój Playboy jest za mało seksualny. W Słowenii też była bardzo fajna
naczelna. Dlaczego o tym mówię? Problem jest nie w tym, że kobieta
została redaktor naczelną, ale to co deklarowała. Głosiła, że Playboy
będzie prezentował feministyczny światopogląd. Mam żonę feministkę i bardzo szanuję feministyczny punkt widzenia, ale jak chcę sobie
poczytać feministyczne teksty to albo kupuję Wysokie Obcasy, albo
wchodzę na Krytykę Polityczną, a nie sięgam po Playboya!

Może po prostu Playboy nie ma już racji bytu? Od lat 90. zmieniło
się wiele – nie używamy słowa murzyn, krytykujemy polowania
i myśliwych, fryzjerzy stali się stylistami, a wybory miss dla niektórych są synonimem obciachu.
Tylko wszystkie te zmiany doprowadziły właśnie między innymi do
odwrotnych reakcji, np. tego, że wybory w USA wygrywa Donald
Trump. Wiem, że świat się zmienił, ale Playboy i tak sprzedawał 20
tysięcy egzemplarzy, co znaczy, że można było to podciągnąć do dwudziestu paru. Z taką sprzedażą można spokojnie funkcjonować. Kobiety mają mnóstwo pism dla siebie, a faceci nie mają. W zasadzie zostało Logo, Men’s Health. Był taki film „Władza absolutna” z Clintem
Eastwoodem. W jednej ze scen jest rozmowa o jazzie. Rozmówczyni
Eastwooda ironizuje, że to taka muzyka dla białych facetów po pięćdziesiątce. A Eastwood jej mówi, że może i tak, ale trochę nas jeszcze
zostało i całkiem dobrze sobie radzimy. Spokojnie sobie wyobrażam

funkcjonowanie zmienionego Playboya skierowanego do dzisiejszych
30- i 40-latków, o starszych nie zapominając.
Skoro jednak pism dla facetów jest coraz mniej to może wkrótce
powstanie Playgirl dla pań?

Wszystko możliwe. Kobiety nieustająco się rozwijają. Chodzą na Uniwersytet Trzeciego Wieku, dokształcają się, idą na dodatkowe studia. Po drugie mają cały, spójny przekaz popkulturowy – od seriali na
każdym poziomie, estetycznym, od głupawych telenowel po ambitne
seriale. Kobiety się kształcą, awansują i walczą o swoje. Faceci nie
mają takich wzorów, mają pod górę, choć nadal zarabiają więcej, zajmują stanowiska. Jest coś takiego w Polsce, że faceci uczą do trzydziestki, a wyjątki może do czterdziestki. W zasadzie mogliby równie
dobrze się położyć do grobu. Kobiety są bardziej mobilne, opuszczają
swoje wsie, miasteczka, żeby jechać do większych ośrodków, żeby się
uczyć, pracować, kształcić, co powoduje sytuację, że na tych wsiach
zostają faceci. I dlatego mamy program „Rolnik szuka żony”. Zostają
chłopy, którym nic więcej nie potrzeba, tylko baby. Ale one już wyjechały do miast.
Wracając do Playboya, którym kierowałeś blisko 9 lat, najdłużej
ze wszystkich naczelnych – która okładka utkwiła ci najbardziej
w pamięci?
Na pewno Anka Mucha. Choćby dlatego, że wydrukowaliśmy rekordowe nakłady.
Shazza nie miała większej sprzedaży?

Nie. Shazza miała 130 - 140 tysięcy. Mucha pojechała na 160 tys. Po
trzech dniach nie było pisma. Zastanawialiśmy się czy robić dodruk,
ale zapadła decyzja, żeby jednak nie robić, bo jak potem wyjaśnić zagranicznemu właścicielowi, że sprzedaliśmy 200 tys., a na co dzień
sprzedajemy 70. Pamiętam też, że zazwyczaj, jak się robiło sesje
z gwiazdami, to one starały się złagodzić nasze pomysły. Mucha była
wyjątkiem, bo ona jeszcze podkręcała i wymyślała, żeby było naprawdę pikantnie. Drugą pamiętną okładkę wymyśliła Łódź Kaliska – grupa artystyczno-happeningowa. Chcieli zrobić akcję z nowym godłem
Polski, czyli z Orlicą. I tak powstała ta okładka. Przy okazji odbył się
wernisaż, a ja miałem chyba siedem zawiadomień do prokuratury.
A niezrealizowane marzenia?

Przez 9 lat namawiałem Magdę Mołek na sesję, ale nie udało się. Magda była moją największą porażką. Pamiętam jak w swoim programie
Kuba Wojewódzki pytał się mnie kiedyś kogo najbardziej Polacy chcą
widzieć na okładce Playboya. Odpowiedziałem wtedy, że najczęściej
chcą Edyty Górniak.
No i była na okładce.

Była. Ale Polacy też chcieli Jolantę Kwaśniewską jak była pierwszą
damą.
Proponowałeś Jolancie Kwaśniewskiej sesję?

Nie, ale powiedziałem to w programie u Kuby. Później uznałem, że za
późno ugryzłem się w język, że to było trochę niestosowne, bo to jednak pierwsza dama. Minął jakiś czas i spotkałem na imprezie Olę Kwaśniewską, która wspomniała o mamie. Wyjaśniłem, że głupio mi, że
tak powiedziałem. A ona na to: słuchaj ja oglądałam z mamą tego Wojewódzkiego. I jak tyś to powiedział, to mama zrobiła takie hohoho!
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Temat z okładki

#DZIENNIKARZ
Czemu pożegnałeś się z Dzień Dobry TVN? Z powodu odejścia
Magdy Mołek?
Tak. Występowaliśmy z Magdą Mołek jako duet, a ona miała dość DDTVN, więc odeszliśmy razem.
Gdyby Magda dalej prowadziła ten program to …

Jest ktoś politycznie wykluczony z twojego programu?

Nie zapraszam twardych prawicowców. Biorę na klatę te zarzuty, że
u mnie jest przechył w stronę dzisiejszej opozycyjności, bo jest już
tyle programów, gdzie się goście zwyczajnie naparzają. A my chcemy
sobie pogadać.

Gdyby Magda dalej prowadziła, to na pewno bym dalej prowadził.
Z kolei jak ona odchodziła, to wiadome było, że ja odchodzę.

Tylko, że widz musi potem skakać po programach, by móc poznać
wszystkie punkty widzenia. O ile oczywiście chce je poznać.

Pewnie, ale drugi raz odchodziłem, więc mam już praktykę. Odchodziłem z Polityki, odchodziłem z Playboya. Odchodziłem z… , na pewno skądś jeszcze odchodziłem. Widzieliśmy się z Magdą niedawno,
w gronie rodzinnym i zastanawialiśmy się nad wspólnymi pomysłami
na przyszłość. No i tyle.

Czyli nie zobaczymy u ciebie dyskutującego Janusza Rewińskiego
z Maciejem Stuhrem albo Jana Pietrzaka z Agnieszką Holland?

Nie było ci żal? Jednak kawał życia tam spędziłeś.

Prowadzisz w TVN24 program „Drugie Śniadanie Mistrzów”, zupełnie inny od DD TVN. No i w pewnym sensie jest twoim autorskim programem, chociażby pewnie dlatego, że sam prowadzisz
rozmowę, dobierasz gości i kształtujesz tematy. Nie podejrzewam, żeby tematy w DD TVN wychodziły od ciebie.

„Drugie śniadanie mistrzów” robią trzy osoby. A w zasadzie to Magda
Zasadni, dziennikarka i dokumentalistka i ja. Pracowała w DD TVN
i odeszła, chwilę po nas. Zbiera tematy, a jak mi coś wpadnie w oko to
jej podsyłam linka. I w piątek wysyła dokumentację mnie i gościom.
W pigułce opisane są tam tematy na które będziemy rozmawiać. Zabawne było to jak kiedyś zadzwonił do mnie jeden z moich gości, który miał iść do jakiegoś programu publicystycznego, a wrócił akurat
z zagranicy i nie bardzo wiedział, co się dzieje. Zapytał czy mógłbym
mu podesłać tą dokumentację, bo Magda tak świetnie to robi. Co do
gości – mam swoją bazę, Magda też podsyła całą listę, których gdzieś
zauważyła i można spróbować. Zawsze staram się jakiś nowych zapraszać. Staramy się też ich dopasowywać, gdy są jakieś powszechnie znane „anse” pomiędzy niektórymi ludźmi.
Analizujesz dobór gości pod kątem, kto kogo nie lubi?

Tak, bo sam wiem, jak to jest. Nie grymaszę specjalnie, ale jest parę
osób w Warszawie, z którymi nie siadłbym przy stole. I nie chodzi
o sprawy polityczne, ale o prywatną opinię o nich. Staram się też trochę pokoleniowo gości dobierać. Jak był za duży rozstrzał wiekowy
to momentami brakowało komunikacji. Ogólnie to jednak mieszam.
Politycznie i światopoglądowo też mieszasz?

Staram się, choć u mnie twardej prawicy nie ma.

Bardziej chodziło mi o światopogląd. Szukam w programach
publicystycznych dyskusji. Nie ma nic gorszego jak siedzi kilka
osób, które się całkowicie ze sobą zgadzają. Wtedy zaczyna się
wyścig kto powie bardziej krytycznie o przeciwnej, nieobecnej
grupie światopoglądowej.

Staram się nie zapraszać ludzi, którzy mają bardzo podobne poglądy.
Poza tym, których zapraszam po raz pierwszy, bo wtedy to wychodzi
niejako w praniu. Czasem wiem, że to ludzie teoretycznie tej samej
opcji politycznej, ale między nimi iskrzy. Zapraszam i patrzę co się
będzie działo.

Mój program ma swoich fanów, zwłaszcza w takich miastach średniej
wielkości. To jest formuła takiej inteligenckiej rozmowy ludzi kultury… I ja przy tym dłubać nie będę.

Nie.

To są też ludzie kultury.
Zgadza się.

Choć mocno ukierunkowani politycznie.

Zgadza się. Ale to tak trochę jak było z Playboyem, gdzie ustaliliśmy
zasadę, że nie robimy wywiadów z ludźmi, których uważamy za palantów, nawet gdyby miały się cieszyć dużym czytelnictwem. Jeżeli
uważamy, że coś jest do dupy, w ogóle się tym nie zajmujemy. Tak jest
z „Drugim śniadaniem mistrzów”. Nie jestem masochistą i nie będę
się zmuszać.
Szczerze. A czy masz świadomość, że prowadzisz program luksusowy? W tym znaczeniu, że ludzie kultury mogą w telewizji swobodnie przez 40 minut mądrze dyskutować.
Oby nie za bardzo luksusowy, bo wiem, jak to się kończy.
A ty jakie masz poglądy?

Nie mam spójnego światopoglądu. Mam opinie na różne tematy.
Zdecydowanie bliżej mi do świata niepisowskiego, a „dobrą zmianę”
uważam za katastrofę dla Polski. Dla sporej części widzów jestem
jednak kryptopisowcem, dostaję regularnie bury, że tak naprawdę
powinienem pracować w TVP. To wynika z tego, że nie jestem ślepy.
Jeżeli PiS zrobi coś z czym się zgadzam, to mówię to. Mój kolega powiedział, że jestem znanym przypadkiem anarcho-konserwatysty.
I coś w tym jest, bo łączę u siebie wiele rzeczy. np. szacunek dla instytucji państwa, wojska, policji i tradycji. Z drugiej strony jeżeli chodzi
o sprawy aborcji, czy legalizacji marihuany jestem bardzo liberalny.
W sprawach gospodarczych jestem centrowy, a co do przyjmowania
uchodźców mam zdanie bliższe prawicy, niż 95% osób z mojej bajki.
Moja własna żona się ze mną nie zgadza.
Polityczne nieokreślenie jest z pewnością atutem jeżeli chodzi
o zawód dziennikarza. Tym bardziej, że to cecha zanikająca.

Jak mi się urodził syn, czyli 7,5 roku temu to wtedy Mikołaj Lizut
z Krzysztofem Skowrońskim żartowali, że u Mellera jest jedno z ostatnich miejsc w Warszawie, gdzie ludzie z dwóch stron sobie gadają.
No, ale na pępkowym córki Barbary, dwa lata później, już tam z tej
prawej strony były może 2, 3 sztuki. Podejrzewam, że jakbym teraz
robił, to już by pewnie nikogo nie było z tej strony pisowskiej, choć ja
bym zaprosił. Nie zrobiłem swojej pięćdziesiątki rok temu, bo mnie
trochę to przytłoczyło, ale mam teraz taki plan, że zrobię na wiosnę
51,5. I zobaczymy kto przyjdzie.

#LITERAT
Jesteś szefem dużego wydawnictwa. Mam wrażenie, że dzisiaj
mamy renesans pisarstwa, literatury, a książek, nowych tytułów
pojawia się więcej niż dekadę temu.

Spadek czytelnictwa zatrzymał się dwa lata temu, choć nadal jego poziom w Polsce jest na beznadziejnym poziomie, jeśli chodzi o Europę.
Pula wydawanych książek jest podobna jak 10 lat temu.
Za to tytułów jest znacznie więcej.

Tak, bo poza nielicznymi wyjątkami spadają nakłady pojedynczych tytułów. Ten rynek jest coraz bardziej rozdrobniony. To też jest specyfika
polskiego rynku. To co zabija polski rynek Anno Domini 2019, może to
zabrzmieć dziwnie, to Remigiusz Mróz i Olga Tokarczuk. Ktoś tam wyliczył, że gdyby Mróz wydawał wszystkie swoje książki w jednym wydawnictwie, to by było 3. lub 4. największe wydawnictwo w Polsce. Chwała
geniuszowi Mroza, natomiast Polacy, którzy chcą sięgać po kryminał,
sensację, to sięgają po Mroza. Inni autorzy mają gorzej.
A rola Olgi Tokarczuk?

Od Nobla jest prostu amok. Wszyscy kupują Tokarczuk i jak znam życie,
95% z nich postawi ją na półkę. Na Targach Książki w Krakowie wielu
wydawców wspominało, że od momentu Nobla nastąpiła zapaść sprzedaży ich autorów. Po prostu Polacy mają przygotowaną pewną sumę n
a książki i Nobel sprawił, że w dużej mierze idzie na książki Tokarczuk.
Nie na zasadzie wartości dodanej tylko zamiast. Byłem ostatnio na poczcie i jak zobaczyłem przy stanowisku kasowym taki mały stand, gdzie
był Mróz i Tokarczuk, to poczułem atak paniki.
O ilu sprzedanych książkach w Polsce można powiedzieć, że to
jest sukces?

Sukces w Polsce zaczyna się już od 10 tysięcy, a niektórzy to wiem,
że sprzedali 7 tysięcy i mówią, że to bestseller. Choć my wydaliśmy
ostatnio książkę pt. „Pacjentka” autorstwa Alexa Michaelidesa i idziemy z nią w kierunku 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy.
Dużo.

To jest wynik w Polsce monstrualny. Hiper bestseller to jest ponad 100
tysięcy. I takich możemy policzyć dosłownie na palcach, pomijając Tokarczuk.
Kto tyle sprzedał?

W ostatnim roku mieliśmy wspomnianą „Pacjentkę”, powyżej 100 tysięcy miała Anja Rubik i jej „Sexedpl”. Potem jest kategoria bardzo solidnego bestselera. To powyżej 30 tysięcy. A powyżej 15 tysięcy to jest
naprawdę sukces.
Mówimy teraz o literaturze tylko i wyłącznie w kontekście wyników
sprzedaży, a nie jej wartości. To może warto wydawać takich pisarzy jak Anna Lewandowska, Katarzyna Cichopek, Radosław Majdan,
Krzysztof Ibisz, czy też Małgorzata Rozenek.
Tak, ale każdy przypadek trzeba by potraktować osobno
Katarzyna Cichopek to chyba już 3 książki wydała.

Jej prawo. Natomiast każdy przypadek jest indywidualny. Ja z góry poza
psychopatami politycznymi nikogo nie skreślam.
Ale tych autorów nie ma u ciebie…

Nie. Musiałbym to przeanalizować, bo to nie jest takie oczywiste,
że znane nazwisko wystarczy do dobrej sprzedaży. To nie jest automat
w tej dziedzinie.
W dziedzinie literatury.
W książce.

Czy są książki, które nie są literaturą?

Traktuję to jako coś jakościowego. Ja np. nie jestem pisarzem, choć wy-

dałem 4 książki. Pisarzem jest Andrzej Stasiuk, Zygmunt Miłoszewski,
Szczepan Twardoch, czy Kuba Żulczyk. Mamy w wydawnictwie taką kategorię - honory domu. Świadomie podejmujemy decyzję o wydaniu iluś
tam tytułów rocznie, wiedząc, że możemy na nich stracić finansowo.
Robimy to w imię spraw wzniosłych.
A dziennikarze dobrze sprzedają się?
Zależy kto.

Bardziej decyduje nazwisko, czy tematyka?

Nazwisko działa, ale też tematyka. Na przykład daleko nie szukając laureat Nike, Czarek Łazarewicz i książka „Żeby nie było śladów” o sprawie Przemyka. To był bestseller.

Ty też masz na koncie bestsellery. Długo dojrzewałeś, żeby napisać
książkę? To dużo większa forma niż reportaż, wymagająca dużo
więcej czasu.

Pierwszą napisałem wspólnie z żoną. O Gruzji. To jest książka dziennikarsko - podróżnicza. Dla mnie to było fajne, że nie musiałem przestrzegać takich form, słownictwa jak to było w przypadku reportaży.
Mogłem sobie jechać jak chciałem. Na dobre i na złe. Pisałem językiem
mega potocznym. Następna książka „Między wariatami” to był zbiór
moich reportaży z lat 90. i nowszych tekstów. Potem był „Sprzedawca
arbuzów”, wyłącznie felietony, a teraz kolejna książka „Nietoperz i suszone cytryny”. Czyli the best moich felietonów z ostatnich trzech lat
oraz opowieści o mediach od kulis. Dlatego mówię, że nie jestem pisarzem, ta weryfikacja dopiero nastąpi, bo chcę napisać powieść. Dzięki
pisaniu felietonów wyzwoliłem się w pisaniu i znalazłem swój styl.
Tak też jest napisany „Nietoperz i suszone cytryny”, którego promujesz podczas nieustającego tournée.

Dużo jeżdżę po Polsce. Prawie, jak Andrzej Duda, który zjedzie do wyborów wszystkie powiaty, gminy. I ludzie się mnie pytają, jak było w Playboyu, jak w TVN24 i jak to się stało, że powiedział pan „kurwa” na antenie. I te moje autorskie spotkania pcham nieco w stronę stand-upów.
Niezależnie czy jesteśmy w Gdyni, Iławie, Sanoku czy Warszawie. Tak
też układałem „Nietoperza”, żeby te historie były ponadczasowe. Opisuję więc i Playboya i „Drugie śniadanie mistrzów”. Jako mistrz dygresji
jestem z takiej szkoły, że jak na spotkaniach czasami ktoś mi zadaje pytanie i odpowiadam 20 minut, to na końcu nie wiem, jakie było pytanie.
Trochę jak w opowieści barokowej – tam ktoś idzie przez las, podniesie
drzewo, to drzewo to jest taki gatunek i to jest opowieść o drzewach.
To mój sposób opowiadania
Jak tak opowiadasz to właśnie przypomniało mi się, że nie zadałem
ci pytania o „kurwę”.

Za chwilę będzie 30 lat, jak pracuję w mediach, a przejdę do historii,
jako facet, który pierwszy powiedział na żywo w telewizji „kurwa”.
A mam też inne historie. Bardzo często byłem kandydatem drugiego
wyboru. Z tym, że ja się nie obrażam, traktuję to jako życiową szansę.
W „Agencie” ktoś inny miał być prowadzącym. Dosłownie parę dni
przed rozpoczęciem zdjęć we Francji zadzwonili do mnie z propozycję w
akcie desperacji. Bez castingu. Potem Dzień Dobry TVN. To samo, miał
być ktoś inny, gwiazda, która nie chciała, bo się bała, że to nie wyjdzie.
Kogo wziąć? Mellera. Potem Playboy. Naczelny już był, ale zabalował
i trzeba było mieć rezerwę. Potem powrót do TVN po latach, bo kolega
Sołtysik zabalował. Z braku laku stwierdzili, że zamiast szukać jakiegoś
ideału mają Mellera.
To brzmi jak „drugi” w filmie „Nic śmiesznego” z Cezarym Pazurą,
z tą różnicą, że u ciebie z pełnym happy endem, a i sukcesem.
Tak. I takie historie opisuje w swojej książce. Chodziło mi, by była takim polepszaczem nastroju. Najbardziej uroczy komplement dostałem

od pewnej pani, która wylądowała w szpitalu i miała ze sobą
moją książkę, co bardzo poprawiało jej nastrój. Jedyna wada
była taka, że nie mogła rżeć tak bardzo jakby chciała, bo obok
leżała jakaś kobieta po ciężkiej operacji.
Czyli tą książkę polecasz wszystkim pacjentom?

Wszystkim ludziom, którzy mają doła. Są po rozstaniu jest
albo w kryzysie w związku. Jak im w pracy nie idzie, w szko-

le nie idzie, egzamin oblali na studiach, dzieci ich wkurwiają,
rodzice ich wkurwiają, szef ich wkurwia. Wszyscy wkurwiają.
Czyli polecasz całej Polsce.
Na to wychodzi.

autor: Michał Stankiewicz / foto: Karol Kacperski

Ilove
Szczecin
Studia w Szczecinie rozpoczął w 1976 roku. Jego ulubionymi miejscami były studenckie kluby, kawiarnie czy
kina. Jak Henryk Sawka pamięta Szczecin z tamtych lat,
a jak – według niego – nasze miasto wygląda dzisiaj? Zapraszamy do lektury.

Pierwsze wspomnienia związane ze Szczecinem sięgają lat 70. ubiegłego wieku. Studiowałem wówczas polonistykę. Mieszkałem w akademiku – Bakałarzu – przy ulicy Bohaterów Warszawy. Moje życie kręciło się
głównie wokół życia studenckiego i kulturalno-rozrywkowego. Chodziliśmy do wielu kultowych miejsc. Uwielbiałem kina. Numerem jeden był
Delfin. Oglądałem tam wiele znakomitych produkcji, przykładowo „Lot
nad kukułczym gniazdem”. Był oczywiście Pionier, był także Hetman,
który tak naprawdę niczym szczególnym się nie wyróżniał. Znajdował
się na Pomorzanach. Pamiętam, że był kinem bardzo kompaktowym,
takim jamnikowatym. Zawsze, gdy już w centrum nie można było zobaczyć jakiegoś filmu, bo skończyła się projekcja, to szło się właśnie
do Hetmana. No i Colosseum – kino absolutnie fantastyczne. Ostatnim
filmem, jaki w nim zobaczyłem był Gladiator. Byliśmy na nim z synem
w 2000 roku.
Studia rozpocząłem w 1976 roku i trwały do początku lat 80. Jednym
z odwiedzanych przeze mnie i moich kolegów miejsc była kawiarnia Drużba położona przy al. Wojska Polskiego, tuż za Małą Sceną Rozrywki.
Dyskoteki prowadził tam wyśmienity duet Bogdan Bogiel oraz Jacek
Bromski. Ciekawostką jest fakt, że na bramce stał słynny… Oczko. Nie
wiedzieliśmy kim będzie ten pan. Gdybyśmy mieli świadomość to pewnie już wtedy poprosilibyśmy o autograf (śmieje się – przyp. red.). Do
Drużby chodziło się na wagary. Uciekaliśmy z zajęć studenckich, bo tam
często było piwo – bardzo deficytowy towar. Gdy się pojawiało, od razu
tworzyły się kolejki. Do dzisiaj zastanawiam się skąd wtedy jego braki. Czy wynikały może z gospodarki planowej, czy może przeznaczane
było na export? To drugie to raczej mało prawdopodobne, bo było dosyć
podłej jakości. Jedyne dwa znośne to Żywiec i Krakus, wtedy chyba lepsze niż teraz. Była też szafa grająca, do której wrzucaliśmy parę monet
i jedna po drugiej leciały piosenki Boney M. Pamiętam również kilka innych miejsc: Herbaciarnię Szu-Hin przy ulicy Jagiellońskiej, czy pizzerię
Piccolo z fantastyczną pizzą na niesamowitym cieście. Zresztą miejsce
istnieje do dzisiaj.
Uwielbiałem kluby studenckie, czyli miejsca, gdzie kwitło artystyczne
życie. Występowały tam kabarety. Na bardzo wysokim poziomie były
Kontrasty. To samo i Pinokio. Można było posłuchać Krzysztofa Piaseckiego, Zenona Laskowika, Kabaret Elitę. To były naprawdę doskonałe
i na poziomie miejsca, gdzie prężnie rozwijała się kultura. Lokale studenckie miały też chyba pozwolenie na alkohol, co powodowało, że gru-
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powała się w nich młodzież. A alkohol wiadomo, jest to czynnik, który
rozwiązuje języki i dodaje energii. Taki zabawowy dopalacz. Nie oszukujmy się: takim był, jest i będzie.
Mniej dostępny był dla nas świat knajp takich jak Jubilatka, Bajka czy
Kaskada. Niektórzy moi koledzy, jako didżeje, zarabiali tam niezłe pieniądze. Jak marynarze wracali z rejsu i chcieli się zabawić to nie żałowali
gotówki. Podobnie jak przyjezdni Szwedzi. Przelicznik za 100 naszych
polskich złotych to był 1 dolar. Po upadku komuny, gdy z Ameryki przyjechał do nas wujek, był bardzo zdziwiony tym, co się stało. Powiedział
zaskoczony: „Kiedyś, jak za komuny wpadałem ze 100 dolarami do
Pewexu to wynosiłem pół sklepu. Teraz za to niewiele mogę już kupić”.
Prawda jest taka, że po mieście niewiele spacerowaliśmy. Jeśli już to
chodziliśmy, to na Jasne Błonia czy do Parku Kasprowicza. Dobrym
miejscem był też Cmentarz Centralny, chyba ukochane miejsce spacerów matek z wózkami. Zawsze było ich mnóstwo. Nic dziwnego. Jest to
przecież przepiękny park.
Dla mnie Szczecin był i jest najładniejszym miastem w Polsce. Pamiętam, jak pojechałem do Warszawy, przejechałem Krakowskie Przedmieścia i pomyślałem: „kurde, co to za miasto, co to za małe domki, wygląda jak jakaś mała mieścina”. W tym mieście wyróżniał się tylko Pałac
Kultury, w którym to dzisiaj mam przyjemność występować w Teatrze
6. Piętro w Szkle Kontaktowym, w programie na żywo. Nie mówię tak na
potrzeby chwili. Szczecin jest najbardziej miejski ze wszystkich miast
w Polsce. Wiadomo, zbudowany został przez Niemców, ale co z tego.
Tutaj, moim zdaniem, nie ma korków. Mam porównania z innymi miastami w Polsce, a byłem chyba we wszystkich. Fakt, mają ładne Starówki,
ale przejechać w szczycie czy zaparkować we Wrocławiu, w Poznaniu,
czy już nie wspomnę o Warszawie, to już graniczy z cudem. Kiedyś śmiałem się z naszej Starówki, a tymczasem ona… stała się fajnym punktem.
Bardzo chętnie tam bywam. Jest mnóstwo świetnych miejsc: wyjątkowy Browar Wyszak, galeria Maćka Włosińskiego i wiele innych. Nie można się tam nudzić.
Gdy słyszę nazwę Szczecin od razu przed oczami mam nasze dźwigozaury. Jeśli chcemy komuś pokazywać miasto powinniśmy zacząć od
strony wjazdu do centrum Trasą Zamkową. A to, co widzimy dzisiaj od
strony Łasztowni to naprawdę Europa!

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński

Ludzie

Bartosz Bielenia
MAM NADZIEJĘ, ŻE ROLA DANIELA
PRZEMÓWI DO SERC
Jego debiut na pierwszym planie w pełnometrażowym filmie z miejsca wywołał poruszenie.
w reżyserii Jana Komasy to jeden z najważniejszych filmów roku, a Bartosz Bielenia wciela się
niela – chłopaka, który udaje księdza. Obraz jest polskim kandydatem do Oscara, a sam aktor,
bardziej rozchwytywaną osobą na tegorocznym festiwalu filmowym w Gdyni znalazł czas
z Prestiżem.
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„Boże ciało”
w nim w Dachoć był najna rozmowę

Co fajnego jest w byciu księdzem?

Ja nie wiem. Z perspektywy Daniela – to, że ktoś go wreszcie
zauważa, że ktoś go wreszcie docenia.
To nie jest twoja pierwsza rola, w której wcielasz się
w księdza.

To są różne role. Bo na przykład w „Królu Learze” Jana Klaty Lear jest umieszczony w Watykanie jako współczesnym
symbolu władzy opartym na monarchii, do którego możemy się odnieść. W „Weselu”, też Klaty, jest to zupełnie inny
ksiądz, jest w nim pewnego rodzaju wesołość. No, a tutaj
to, co jest ciekawe w budowaniu tego księdza, to fakt, że
jest się zauważonym, wysłuchanym, wziętym za autorytet.
Bo ta szata z miejsca eskaluje cię do miana moralnego drogowskazu.
Podobno na castingu do „Bożego ciała” zamiast powiedzieć coś o sobie, wygłosiłeś coś w rodzaju eseju o roli
kościoła we współczesnym polskim społeczeństwie. Pamiętasz, co wtedy powiedziałeś?

Nie, to nie był esej o kościele w polskim społeczeństwie.
To była odpowiedź na konkretne pytanie. Odpowiedziałem, że dla mnie zawsze ważniejszą od pisma była
wizja Chrystusa zmartwychwstałego, a nie to, z czym
spotykamy się w retoryce Kościoła, czyli ukrzyżowane
i cierpiące ciało. To momentalnie instaluje w nas poczucie
winy wobec oddania się Go za nasze winy, nasze długi – bo
tak brzmi to słowo w języku greckim. A Chrystus zmartwychwstaje i w tym zmartwychwstaniu jest nadzieja na
pokonanie śmierci. To mnie zawsze dziwiło, a wręcz szokowało, że kultywujemy i nosimy na szyi symbol cierpienia
i w tym cierpieniu się ciągle umartwiamy zamiast cieszyć się
ze zmartwychwstania, nowego życia, tak jak Daniel by się
cieszył.
Czy to prawda, że chciałeś kiedyś zostać księdzem?

Gdzieś tam takie marzenia się pojawiały. Bo jak od dziecka
chce się zostać aktorem i chodzi się do kościoła, to czuje się
sceniczny wymiar liturgii. To samo jak ktoś cię słucha, kiedy
występujesz przed innymi, kiedy odprawiasz rytuał, którego
ostatecznie wielu ludzi dopatruje się w teatrze. Przychodzi
ci wtedy do głowy, że może to byłoby ciekawą drogą, jeśli
coś innego by nie wyszło. To było raczej w wymiarze poszukiwania i formułowania pomocy i fascynacji autorytetem.
Ty też widzisz teatr jako rytuał, misterium?

Tak, absolutnie. Wygląda to bardzo podobnie do przeżycia
religijnego. Ludzie spotykają się w jednej przestrzeni, żeby
coś wspólnie przeżywać i wyciągać z tego niematerialne doświadczenie.
To jak w takim razie pracuje ci się w kinie?

Ciekawie. To bardzo cenne doświadczenie. Tam bardziej
następuje spotkanie z partnerami aktorskimi, z reżyserem.
Kreujemy razem jakąś iluzję, która później wygląda hiperrealistycznie. Lubię to, że zamykam pewną rzecz, odkładam ją
i więcej do tego nie wracamy. Wraz z końcem zdjęć domyka
się pewna przygoda. Co nie znaczy, że nie lubię tego, co jest
w teatrze – za każdym razem nowego spotkania z ludźmi,
z widownią-szybą. To są zupełnie różne rzeczy. Właściwie
nie zastanawiałem się, czy w kinie mi tego brakuje. Chyba
nie. Jeśli zacząłbym grać na tle green screenu z głowami na
kijach, to bym się zaczął zastanawiać, czy to dalej to jest to.
Jako artysta odczuwasz na własnej skórze, że klimat
w świecie filmowo-teatralnym się zmienia. Wystarczy
wspomnieć wyrzucenie z Teatru Starego w Krakowie
Jana Klaty.

No właśnie. Wiadomo, klimat się zmienia. Kiedy ludzie
ewidentnie nie na miejscu zostają osadzani w instytucjach
o wielkim znaczeniu i sile kulturotwórczej, to jest niebezpiecznie.

Jak myślisz, co będzie dalej?

Zobaczymy po wyborach. Myślę, że to będzie moment, w którym będziemy musieli zacząć się zastanawiać.
Sądzisz, że może być gorzej?

Zawsze może być gorzej i pewnie będzie jeszcze inaczej.

Spektakl, z którego tu przyjechałeś, to „Dług. Pierwsze pięć tysięcy
lat” w reżyserii Jana Klaty?
Tak. To sztuka na podstawie książki antropologicznej Davida Graebera. Nie cytujemy dużo z tej książki, raczej skupiamy się na przykładach,
które są tam przytoczone. Gramy w muzyczno-scenicznym, lekko
rave'owym kolażu z Dostojewskiego, Platona, Nietschego, Biblii, Goethego, gdzie wszystko obraca się wokół pieniądza.
Jak odbiór publiczności?

Bardzo dobry. Krakowska publiczność jest wspaniała i bardzo miło jest
mi tam wracać. Jest to gleba, na której wzrosłem i która pozwoliła mi się
rozwinąć. Jest to bardzo wdzięczna publiczność i ja jestem wdzięczny,
że tak nas wspiera.
Skoro wspominasz o swoich korzeniach, to Białystok, z którego pochodzisz, ostatnio stał się w centrum uwagi mediów przez zamieszki na paradzie równości. Boli cię to?

Bardzo. Było mi bardzo wstyd, bardzo przykro. Szczególnie, że moi bliscy znajomi z czasów licealnych organizowali ten marsz. To jest potworne i upokarzające, co tam się wydarzyło. Żałowałem całym sercem, że
mnie tam z nimi nie było. Miałem zobowiązania zawodowe. Trudno mi
to nawet komentować, bo z tego, co widziałem po zdjęciach i co słyszałem od przyjaciół, to nie byli kibole, tylko mieszkańcy. Jest to potworny
znak czasów. Mam nadzieję, że rola taka jak Daniela do chociaż części z
tych osób trafi. Otworzy im oczy i przemówi do serc. Bardzo chciałbym
w to wierzyć, że jakaś dobra nowina o akceptacji i miłości by się tam
poniosła.

Ten film wcale nie ma wymiaru antyklerykalnego.

Nie. Ta postać w ogóle nie zna Kościoła, zna tylko jedną osobę stamtąd.
Ona wchodzi w to jak w scenografię zbudowaną z jej dobrych intencji.
To wszystko, co robi. Trudno więc mówić o instytucji, bo jest ona tam
nieobecna. W tym filmie jest obecna wiara w coś.
Czy sądzisz, że ten film przejawia nadzieję, że Kościół w Polsce
może być inny?

Nie wiem. Mam nadzieję, że sprawi, że zaczniemy na siebie patrzeć,
zaczniemy się widzieć jako ludzi, którzy mają swoje historie. Przestaniemy się oceniać. Żeby dawać sobie szansę, żeby siebie wysłuchać
w takiej bądź innej wspólnocie, którą rzekomo tworzymy. Którą podobno trzeba bronić.
Ta historia jest prawdziwa. Daniel, czyli tak naprawdę Kamil, który
udawał księdza, to bohater reportażu Mateusza Pacewicza, który
później stworzył scenariusz filmu. Spotkałeś pierwowzór swojej
postaci?

Nie, i nie czytałem tego reportażu. Chciałem stworzyć swoistą postać
na bazie swoich wyobrażeń, jak można by się było w takiej sytuacji odnaleźć.
Film kończy się nieco inaczej niż prawdziwa historia. Czy życie jest
bardziej nudne od filmu?
Na pewno nie.

A potrafiłbyś żyć bez sztuki?

Czasami wydaje mi się, że tak, a potem bardzo mi jej brakuje. Wydaje
mi się, że snucie opowieści jest potrzebne. Dzielenie się wyobraźnią jest
piękne i lubię to. Lubię tego słuchać i z tego korzystać, oglądać, słuchać.
To po prostu jest fajne.
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Świętuj Chiński
Nowy Rok!
Tradycją obrzędów Chińskiego Nowego Roku jest m.in. jedzenie pysznych pierogów z różnym
nadzieniem. W związku ze zbliżającym się Rokiem Szczura przygotowaliśmy dla Was specjalną
ofertę na wszystkie dim sumy. W pierwszy dzień nowego roku:
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w naszych restauracjach zjecie roladki wiosenne, sajgonki mięsne, smażone wontony,
pierogi chińskie, ha kouw, xiao long bao, jiaozi, xia jiao z

20% rabatem!
Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania

Szczecin, al. Boh. Warszawy 40
(C.H. Nowy Turzyn – wejście od ul. 26 Kwietnia)
/ mrwangpl | www.mr-wang.pl

Szczecin, al. Jana Pawła II 17 | tel. 91 489 34 68

/ restauracjajindu | www.jindu.pl

Wszystkie drogi
prowadzą do…
Hormona
Lokal Hormon przyciąga nie tyko studentów, ale również osoby starsze, które o studiach zdążyły już
dawno zapomnieć. Za sukcesem tego miejsca stoi trzech właścicieli: Sławek i dwóch Jacków. – Zaczynaliśmy jako 26-latkowie od zera, z niewielkimi oszczędnościami – przyznają. – Nie zawsze było
łatwo i przyjemnie. Cieszymy się jednak, że od ponad 20 lat nasz lokal działa w tym samym miejscu.

40

Styl życia

foto: Szczecinblog.pl

Spotykają się tam znajomi i przyjaciele. Ludzie chodzą na randki czy
imprezy służbowe. Mowa o jednym z najpopularniejszych lokali w naszym mieście – Hormonie. Działa przy ulicy Piłsudskiego od 21 lat. Niewiele osób wie o tym, że jego istnienie zawdzięczamy, nie tylko trzem
świetnym facetom, ale również niepowodzeniu innego klubu, Meduzy.
Ale zacznijmy od początku…
Trzej przyjaciele ze szkoły

Jest rok 1994. Trójka kolegów z czasów technikum spotyka się przy piwie, na Pomorzanach. – Pamiętam tę sytuację, jak dzisiaj. Siedzieliśmy
we Free Blues Clubie, popijaliśmy piwko i nagle padło zdanie: „Może byśmy otworzyli jakiś lokal”? – wspomina Sławek Janczak.
– Stwierdziliśmy wtedy, że fajnie zrobić coś wspólnego – dopowiada Jacek Szkudlarek. – Poznaliśmy się w 1983 roku, ufaliśmy sobie. Nie dysponowaliśmy ogromną kasą, ale mieliśmy jakieś niewielkie oszczędności.
Zaczęli szukać miejsca idealnego do otwarcia pubu. Sławek natrafił na
ogłoszenie urzędu miasta, w którym oferowanych było kilkanaście lokali. – Wybraliśmy trzy: jeden gdzieś w okolicach stoczni. Lokalizacja
nienajlepsza. Były też jakieś niewielkie piwnice. Tego też nie chcieliśmy.
No i wreszcie lokal przy ulicy Sikorskiego 3. Wcześniej w budynku była
stołówka z internatem szkoły łączności. Lokalu nie trzeba było adaptować na cele gastronomiczne. Poszedłem na przetarg, który odbywał się
w urzędzie miasta. Przetarg na nasz lokal był jako ostatni. Zobaczyłem,
że czekają na niego również dwaj panowie: widać, że poważni, w garniturach. Pomyślałem, że nie ma szans, zastanawiałam się, czy się nie
wycofać. Z bijącym sercem wszedłem na salę, gdzie pani przewodnicząca powiedziała dla jasności, że może tam być wyłącznie lokal gastronomiczny. Oni chcieli otworzyć sklep, ale się nie zgodziła. Zabrali się
i wyszli, zostałem sam i wydzierżawiłem lokal za cenę wywoławczą.
Lokal wymagał dużego remontu, na który wspólnicy nie mieli środków.
Wzięli więc sprawy w swoje ręce. Mieli ograniczony również czas, każdy
z trójki początkujących przedsiębiorców pracował już zawodowo.
– Niemal wszystko robiliśmy sami: wyburzaliśmy ściany, robiliśmy meble, bar, wystrój. Dzięki temu ograniczyliśmy koszty – wspomina Jacek Szkudlarek. – Specjalistów potrzebowaliśmy jednak do instalacji.
W maju 1995 mogliśmy otworzyć Meduzę. Była jedną wielką niewiadomą. Mieliśmy obawy, czy w ogóle przyjdą do niej ludzie?
Okazało się, że miejsce szybko opanowali studenci. Nic dziwnego, znajdowało się bardzo blisko akademików. Sielanka trwała jednak tylko
miesiąc, bo zaczęły się wakacje i Meduza świeciła pustkami. – Byliśmy
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trochę załamani, pojawiły się wątpliwości – mówi Jacek Pastucha, trzeci z właścicieli. – Skończyły się jednak wakacje i studenci wrócili. Było
nieźle, lokal zaczął tętnić życiem.
Sukces Meduzy i… jej koniec

Meduza nie była duża. W sumie miała około 140 metrów kwadratowych,
z czego ponad 40 stanowiło zaplecze. Mimo to udało się w niej zrobić
nawet niewielką scenę. – Pierwszy lokalny koncert na scenie zagrał Fluid Film, grungeowy zespół z Maćkiem Silskim na froncie – mówi Sławek.
– Pierwszym koncertem kogoś spoza Szczecina był występ Macieja Maleńczuka. Był po nagraniu pierwszej płyty. Zdobyłem do niego numer,
zadzwoniłem. Myśleliśmy, że zawoła jakąś wielką stawkę, a on zażyczył
sobie 500 złotych. To nie były ogromne pieniądze. Umówiliśmy termin,
przyjechał pociągiem. Gdy w dzień wszedł do lokalu… chcieliśmy go wyprosić, lokal był jeszcze zamknięty. Nie do końca wiedzieliśmy jak wygląda. Okazało się, że to Maleńczuk. Po koncercie wsiedliśmy do mojego
Malucha i zażyczył sobie pojechać do sklepu, ledwo zmieścił się z gitarą.
Po tym odwiozłem go do hotelu.
Meduza radziła sobie naprawdę dobrze. W tym niewielkim lokalu odbywało się sporo wydarzeń. Udało się ściągnąć nawet Lecha Janerkę.
Aż przyszedł rok 1998…– Miasto postanowiło w całości wyremontować
budynek i przeznaczyć na ośrodek pomocy rodzinie. Na początku mieliśmy zapewnienia, że będziemy mogli działać tak długo jak chcemy, ale
stało się inaczej. Dostaliśmy wypowiedzenie – wspomina Jacek Szkudlarek. – Może dobrze się stało, nie wiem czy byśmy przetrwali. W tym czasie zaczęło otwierać się sporo innych lokali – wtrąca Pastucha.
Ogromne piwnice w centrum miasta

Właściciele mieli już spore doświadczenie w prowadzeniu lokalu.
Nie zamierzali rezygnować. Zaczęli poszukiwania nowej lokalizacji. Sławek, przechodząc ulicą Piłsudskiego, zauważył ciekawe miejsce. Wchodząc do środka nie wiedział wtedy, że w niedalekiej przyszłości stanie
się ono kultowym lokalem na mapie Szczecina.
– Tutaj, gdzie jest teraz szatnia był lombard – pokazuje. – Pozostała
część była nieczynna. Były tam pozostałości po ciuchbudzie czy pralni
dywanów. Wszedłem i nie mogłem uwierzyć, że jest tam aż tak ogromna piwnica, w której znajdowało się mnóstwo pomieszczeń. Chodziło
się korytarzem niczym po labiryncie, wszędzie były ściany. W części
było oświetlenie, w części nie. Poczułem wielki potencjał tego miejsca,
które okazało się, że jest mocno zadłużone. Od dłuższego czasu nikt
nie płacił czynszu. Miasto zamierzało wyrzucić dzierżawcę i na tym
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skorzystaliśmy. Uregulowaliśmy zadłużenie, podparliśmy się naszą już
bogatą działalnością kulturalną i wydzierżawiliśmy lokal. Można więc
powiedzieć, że wypowiedzenie z Meduzy było naszym wybawieniem.
Wystartował remont, który w większości znowu przeprowadzany był
przez właścicieli. Rozpoczęło się od wyburzania ścian. Sami robili też
kanalizację. – Dlatego remont trwał aż rok. Zaciągnęliśmy kredyty,
pobraliśmy pożyczki, również wśród rodzin. Byliśmy bardzo zdeterminowani. Elektrykę, ogrzewanie i wentylację robili nam już oczywiście
specjaliści – mówi Jacek Pastucha. Zadziałała poczta pantoflowa, dzięki której ludzie dowiedzieli się o powstającym kolejnym miejscu tych
samych właścicieli. Nazywali go nową Meduzą. W mediach ukazywały
się informacje o pracach za niebieskimi, metalowymi drzwiami. – Siedzieliśmy w lokalu, w roboczych ubraniach, z wiertarkami w ręku. Ludzie przychodzili do nas kupować bilety na Sylwestra. Remont trwał,
a my sprzedaliśmy wszystkie wejściówki. To było niesamowite. Zabawa sylwestrowa odbyła się jeszcze przed otwarciem – wspomina Sławek. Jacek wyjaśnia skąd wzięła się chwytliwa nazwa. – Stwierdziliśmy,
że to będzie zupełnie inny lokal niż poprzedni. Epoka Meduzy się skończyła i trzeba wymyśleć coś nowego. Tam mieliśmy pub, tutaj klub.
Chcieliśmy by brzmiało fajnie, intrygująco. Początkowo padła propozycja, by był to Gen. Następnego dnia Jacek Pastucha wpadł i mówi:
„Hormon”. Nie dorabiamy do tego żadnej ideologii, nazwa nie wzięła się
znikąd indziej. Później, już wśród mieszkańców, krążyły inne. Hormon
otrzymywał różne przydomki: Szmata, Nora, Ściek.
Porachunki gangsterów i wielka palarnia

Hormon bez wątpienia przypadł do gustu mieszkańcom. Od początku
cieszył się ogromną popularnością. W 2000 roku doskonałą jakość lokalu potwierdził koncert Republiki z Grzegorzem Ciechowskim – jeden
z ostatnich występów legendarnego muzyka. Nie oznacza to jednak, że
zawsze było kolorowo. Prawdziwy kryzys przyszedł w 2001 roku. Właściciele przyznają, że mieli najczarniejsze wizje łącznie z tym, że klub
będzie wymagał zamknięcia. – Przed Hormonem doszło do strzelaniny.
Były to jakieś gangsterskie porachunki. Mężczyźni wychodzili akurat
z lokalu, podjechało auto z którego oddano kilka strzałów. Przez tydzień
mieliśmy nieczynne. Prognozowaliśmy najgorsze. Otworzyliśmy i, o dziwo, znowu przyszło mnóstwo osób – wspominają. Kolejną niewiadomą
był moment, w którym w Polsce wprowadzono zakaz palenia papierosów w publicznych miejscach. Hormon słynął przecież z tego, że można
usiąść przy stoliku, wziąć piwo, zapalić fajkę i rozmawiać. – Poszliśmy
palaczom na rękę i zrobiliśmy dużą palarnię. Byliśmy przekonani, że
skoro nie przeszkadzało im to w lokalu, i nawet się podobało, sprawdzi
się również w nowej rzeczywistości. Było to przed Sylwestrem. W palarni ustawiliśmy skórzane sofy, stoliki i ogłosiliśmy sprzedaż miejsca
na zabawę sylwestrową. Nagle się okazało, że… nie ma zainteresowania. A w palarni nie sprzedaliśmy nawet jednego miejsca. Patrząc na to
z biegiem czasu decyzja o zakazie palenia była bardzo dobra. Teraz
mamy zdecydowanie czystsze powietrze, wychodząc z lokalu nie śmierdzą tytoniem ubrania – przyznaje Jacek Pastucha.

Drugi poziom – strzał w dziesiątkę

Niezwykle ważnym momentem w życiu Hormona był rok 2012. Wtedy
zdecydowano się powiększyć klub o drugi poziom. Działający w pomieszczeniach nad lokalem sklep z elektronarzędziami zakończył swoją
działalność. – Zaryzykowaliśmy i postanowiliśmy schodami połączyć
dół z górą, co było bardzo poważnym wyzwaniem. Tutaj już mogliśmy
pozwolić sobie na wynajęcie ekipy budowlanej. Należało również zbudować toaletę – generalnie na nowo zaaranżować całą przestrzeń. Ciekawostką jest to, że po poprzednim miejscu pozostały na podłodze płytki
– mówią właściciele. Dzięki tej decyzji Hormon wzbogacił się o kolejną
salę. – Okazało się, że i u nas może być miejsce, gdzie można przyjść,
posiedzieć w spokoju i porozmawiać. Jest tutaj zdecydowanie ciszej.
Góra Hormona stała się atrakcyjna dla starszego odbiorcy, powyżej 50.
czy 60. roku życia. Ludzie zaczęli wynajmować i rezerwować miejsca
na okolicznościowe imprezy. Zdarzają się rezerwacje na 100 osób. Są
imprezy firmowe, były nawet wesela. Przez pewien czas robiliśmy też
koncerty – mówi Sławek Janczak. Koncertów w tym miejscu już raczej
jednak nie uświadczymy. Do Hormona przyjeżdżali coraz lepsi i bardziej
znani muzycy. Brakowało miejsca na sprzęt i oświetlenie. – Znaleźliśmy
inny sposób na zaciekawienie naszych gości. Organizujemy stand upy,
jest kino. Oferta z roku na rok się powiększa. Koncerty natomiast robimy poza Hormonem. Przygotowujemy w Netto Arenie, mieliśmy sporo zaproszonych gości do Filharmonii. Marzy nam się jednak by zrobić
salę koncertową z prawdziwego zdarzenia. Gdzieś w Szczecinie – taką
na 1000 osób. Powoli dojrzewamy do tego pomysłu i niewykluczone, że
uda się zrealizować – przyznają właściciele.
Fenomen Hormona

Jaki jest fenomen tego lokalu? Trudno powiedzieć. Właściciele przyznają, że stworzyli lokal z muzyką, którą sami chcieliby słuchać w podobnych miejscach. Muzyka ta z pewnością nie odpowiada agresywnym ludziom. Bardzo rzadko zdarzają się tutaj jakiekolwiek awantury. Goście
Hormona czują się bezpiecznie. Zasługą tego jest również doskonała
ochrona z Darkiem Bieńkowskim na czele. Jest on instruktorem aikido,
posiada 7 Dan. Sam skompletował zespół, który nie tylko stwarza świetną atmosferę, ale również mocno przykłada uwagę do bezpieczeństwa.
Od lat za barem można także spotkać tych samych barmanów. – Sami
byśmy nie nazwali tego fenomenem. Dla nas to zwykłe miejsce, nasza
praca. Cieszy to, że ludzie do nas lubią przychodzić – mówią właściciele.
Rzeczywiście, niemal w każdy weekend lokal zawłaszczają tłumy ludzi
młodszych, ale i starszych. Tutaj nie ma bariery wieku. Właściciele zdradzają, że sprzedają setki litrów piwa. W ciągu ostatnich czterech lat
zanotowali jednak czterokrotny spadek sprzedaży tego alkoholu. – Nie
oznacza to, że przychodzi do nas mniej osób – śmieją się. – Ludzie zaczęli wybierać alkohole mocniejsze: drinki, whisky, wina. Zmieniają się
preferencje. Zasadnym wydaje się być powiedzenie, że „wszystkie drogi prowadzą do Hormona”. Lokal bez wątpienia jest miejscem wartym
uwagi. Jeśli ktoś nie był – obowiązkowo powinien go odwiedzić. Dlaczego? Drugiego takiego miejsca w Szczecinie z pewnością nie znajdziecie.

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński, materiały prasowe

Złapać
piękną
twarz
Kendall Jenner, Anja Rubik, Bella Hadid, Winnie Harlow to współczesne top modelki, które królują na wybiegach i okładkach największych magazynów o modzie, to muzy wielkich projektantów i fotografów. Tak jak ich słynne poprzedniczki: ciągle odnosząca sukcesy Kate Moss, co jakiś czas powracająca do zawodu
Naomi Campbell, Cindy Crawford czy Carla Bruni, zaczynały od skromnych edytoriali i kampanii reklamowych, by aktualnie wytyczać trendy w modowym
świecie. I właściwie każda z nich została odkryta przez przypadek, przez sprawne oko łowcy nowych twarzy z agencji modelingowej.
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Iwona Kubiczak w tej branży pracuje od kilkunastu lat, zaczynając pracę jako scout a kończąc jak właścicielka agencji Neva
Models, której biuro mieści się w Szczecinie. – Najpierw pracowałam w warszawskiej agencji castingowej – mówi właścicielka
Neva Models. – Reprezentowaliśmy nie tylko modelki, ale też
hostessy, aktorów. Tam zdobyłam pierwsze szlify. Później związałam się z agencją modelingową i tak krok po kroku, zbierając
doświadczenia, prowadzę własną firmę.
W trakcie kariery zawodowej na drodze pani Iwony stanął
m.in. legendarny agent, założyciel słynnej Elite Model Management John Casablancas. To Elite odkryła dla świata m.in. Cindy
Crawford, Gisele Bündchen, Tatjanę Patitz czy Larę Stone. – Praca agenta wiąże się nie tylko z wyłapywaniem nowych twarzy,
ale także z podpisywaniem kontraktów z innymi agencjami,
współpracą z innymi agentami, z klientami. To branża, która
obejmuje cały świat. Jednego dnia rozmawiamy z Chinami, drugiego z Nowy Jorkiem. Tak też poznaje się różnych ludzi.
Co świadczy o tym, że dana dziewczyna ma szansę zacząć pracę
w tym zawodzie? Oczywiście wygląd. I tu działają pewne określone zasady. – Oczywiście wzrost. W zależności czy będzie to
modelka typowo fashion czy komercyjna, zawsze powyżej 170
cm wzrostu. Im wyższa tym lepiej. Chociaż zdarzają się wyjątki,
ale dana dziewczyna musi mieć w sobie naprawdę to coś – tłumaczy Iwona Kubiczak. – Regularne rysy twarzy, choć w wersji
fashion dobrze są widziane również udziwnienia w urodzie, które stanowią dodatkowy atut. Przez lata wiele się też zmieniło
w modelingu. Są takie modelki jak Winnie Harlow, która cierpi
na bielactwo i z tego zrobiono jej silną stronę. W końcu zaczęto
zauważać dziewczyny plus size. Dobrym tego przykładem jest
kariera Ashley Graham. W przypadku wieku także zaczęto luzować furtkę. Pojawiły się piękne modelki w starszym wieku jak
chociażby nasza Helena Norowicz. Mimo to pewne standardy są
niezmienne. Nada liczy się młodość.

Wydawać by się mogło, że bycie modelką
to prosta sprawa. Wystarczy pięknie wyglądać i robić co każe fotograf czy osoba od
pokazu mody. Wszystkim zajmuje się sztab
ludzi. Tak naprawdę to ciężka praca, czasem
w trudnych warunkach, po wiele godzin,
w pośpiechu, szczególnie w czasie fashion
weeków. – By coś osiągnąć w tym zawodzie trzeba być także bardzo pracowitym.
Trzymać też pewnego rodzaju dyscyplinę:
dobrze się odżywiać, dbać o zdrowie, o wypoczynek. Od tego także są agenci, którzy
otaczają daną dziewczynę opieką, wręcz
24/h – zaznacza właścicielka agencji. – Nie
zawsze od razu trafia się na okładkę Vogue
czy pokaz Gucciego. Trzeba też trochę pokory w tym zawodzie. Nie warto zachłystywać
się od razu sukcesem, bo na tym może się
to skończyć.

Neva Models jest kameralną agencją. Należy do niej
obecnie kilkadziesiąt dziewcząt, są też panowie. Mają
na koncie, m.in. okładki dla Vogue’a, Elle, L’Officiel,
Cosmpolitan, Madame Figaro, Numero. Kampanie
dla Diora, Armaniego, Gucciego, La Manii. Wranglera,
Ochnik. To tylko część dużego portfolia agencji. – Pracowałam przez lata w wielkiej agencji, przypominającej korporację. Zatęskniłam za czymś mniejszym
i swoim – mówi z uśmiechem Iwona Kubiczak. – Tu
mogę mieć kontrolę nad wszystkim. Mogę znowu pracować jako scout, mogę też wrócić do robienia zdjęć.
Sprawia mi to ogromną przyjemność.

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe
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Wielkomiejski
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Nie ma takiego drugiego miasta jak Nowy
Jork. Nieustająca inspiracja wszelkich twórców, fascynujące tło dla wielu filmów i sesji
zdjęciowych. To na ulice Wielkiego Jabłka
(potoczna nazwa NJ) przeniosła swoją najnowszą kolekcję szczecińska projektantka
Sylwia Majdan. Jej kolekcja na jesień i zimę
2019/2020 idealnie stopiła się z wielkomiejskim pejzażem. Klimat został zachowany
dzięki Milenie Majewskiej, znanej modelce,
która tym razem nie stanęła przed obiektywem aparatu, tylko wyprodukowała całą
sesję. Efekt robi wrażenie.

autor: Aneta Dolega / foto: Agata Serge /
stylizacja: Bogna Stępa / make up/ włosy:
Liz Olivier / modelka: Dafne Rotolo / produkcja sesji: Milena Majewska

Zawsze
mamy Paryż
W tym czasie, kiedy razem z Angelique B. Grimm zasiadałyśmy do rozmowy o jej podróży do
Paryża, odeszła ze świata Anna Karina, francuska gwiazda kina, symbol filmowej Nowej Fali,
ikona mody, muza a także żona Godarda, piękna i inspirująca kobieta.
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– To smutna wiadomość dla świata sztuki – stwierdza Angelique, która zawodowo
zajmuje się filmem, jako dyrektor generalny
i partner Green Box, europejskiej firmy produkcyjnej z siedzibą w Szczecinie. – Cudowna
aktorka i piękna kobieta. Symbol francuskiego kina. Była bardzo naturalna, podobnie jak
Jane Birkin. Co ciekawe obie nie są francuzkami, ale uosabiają to, co we Francji najlepsze.
Wizyta Angelique w Paryżu była czysto
prywatna, pojechała tam ze swoim wspólnikiem i życiowym partnerem Miguelem
Gaudencio, znanym reżyserem i fotografem. – Od razu muszę zaznaczyć, że
spędziliśmy tam zaledwie dwa dni i była
to moja pierwsza wizyta w tym mieście –
śmieje się. – Spełniłam swoje największe
podróżnicze marzenie. W końcu!
O Paryżu napisano miliony słów. To miasto jest nieustannym natchnieniem dla
wszelkiej maści artystów. To architektoniczne cudo. Stolica mody i wykwintnej
kuchni, z niesamowitą historią w tle.
To w końcu miasto miłości albo… ruchome święto – jak napisał o nim Ernest
Hemingway. – Jakbym miała określić
fenomen Paryża to przychodzi mi
do głowy jedno słowo – energia – zastanawia się Angelique. – Nie wiem
na czym to polega, ale jest tutaj niesamowita energia, coś magicznego
w powietrzu. Trudno to zdefiniować.
Jakieś poczucie wolności i swobody.
Co widać wszędzie, w architekturze, w wyglądzie i zachowaniu ludzi.
Nie przez przypadek Paryż jest stolicą mody i dobrego stylu.
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Marzenie o podróży do Paryża Angelique nosiła w sobie od dawna. –
Nigdy nie miałam okazji by wybrać się w tym kierunku, jak nie praca to
inne plany i to marzenie ciągle czekało na swój moment – tłumaczy. –
Dwie rzeczy zawsze pociągały mnie w Paryżu i nimi się chciałam zajmować. Oczywiście modą, projektowaniem, pragnęłam też zostać szefem
kuchni i uczyć się w słynnej paryskiej szkole Le Cordon Bleu.
Dwa dni to za mało by poznać dobrze stolicę Francji, ale można ten czas
wykorzystać wyczerpująco. – W czasie pobytu nie korzystaliśmy z metra ani z komunikacji miejskiej. Szkoda mi było czasu i miejskiego pejzażu – mówi Angelique. – Zaliczyłam spory spacer z kilkoma atrakcjami
po drodze. Była wieża Eiffla, Bastylia, Łuk Triumfalny, des Champs-Elysees, okolice Luwru, rzeka, pozostałości po katedrze Notre Dame… nie
sposób zobaczyć w tak krótkim czasie wszystkiego, choć tak bardzo się
tego pragnie.
Paryż jest architektonicznym fenomenem, zarówno zabytki jak i nowoczesne budowle takie jak stojąca przed wejściem do Luwru szklana
piramida I.M. Pei czy industrialne Centrum Pompidou robią wrażenie. –
Jestem zachwycona architekturą tego miasta. Te wszystkie kamienice,
uliczki, place… – wymienia Angelique. – Szczecin przypomina układem
urbanistycznym stolicę Francji. Nie bez powodu nazywany jest „Paryżem Północy”. Gwiaździsty układ ulic, zieleń czy kamienice przypominają nieco francuską metropolię.
O Francuzach mówi się, że to dumny naród, że są aroganccy, z góry patrzą na innych i broń boże nie należy w ich obecności używać ich języka,
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jak się go dobrze nie zna. – Nic bardziej mylnego – śmieje się Angelique.
– Już dawno nie spotkałam tak miłych i życzliwych ludzi. Nikt też nie
wytykał mi moich marnych prób mówienia po francusku. A tak na serio,
to mili i bardzo pomocni ludzie, a kobiety są tu wyjątkowo piękne.
Ponoć, żeby być prawdziwą Francuzką, wystarczą dwie szminki i kochanek. Faktycznie jest coś w mieszkankach Francji, a szczególnie Paryża
co czyni je wyjątkowymi. To pewien rodzaj nonszalancji i udawanego,
czy też nie, dystansu do siebie i otoczenia. – Są przede wszystkim naturalne, wyglądają stylowo nawet w jeansach i podkoszulku, z niedbale
związanymi włosami, bez makijażu albo z lekkim tylko podkreśleniem
urody – mówi Angelique. – Zawsze gdziekolwiek jestem, przyglądam się
ludziom. Lubię patrzeć na innych. W Paryżu zobaczyłam wiele pięknych
osób, czasem w taki nieoczywisty sposób. To chyba ta energia, o której
wspominałam, styl życia, same miasto.
Artystyczny duch Paryża przenika także jego mieszkańców, nawet
tych, którzy nie zajmują się sztuką na co dzień. To miasto, gdzie stawia
się na intelekt, styl, potrafi być bardzo romantyczne. Inspiruje od lat
filmowców, samo francuskie kino jest bardzo charakterystyczne. – Tak,
bardzo je lubię, ma swój klimat. Paryż inspiruje także amerykańskich
twórców, czasem wysyłają do stolicy Francji swoich bohaterów – zauważa moja rozmówczyni. – Jesteśmy mocno związani ze Szczecinem,
żeby z projektami wychodzić poza jego granice. Jednak kto wie co przyniesie przyszłość... na pewno jeszcze tu wrócę.

autor: Aneta Dolega / foto: Miguel Gaudencio

Podróże

Twój dom powstaje
przy Michała na Krzekowie
Atrakcyjna lokalizacja: kameralny zakątek Krzekowa. Funkcjonalne i wygodne mieszkania
z ogródkami i własnymi miejscami postojowymi. Wysoki standard wykończenia i rozwiązań
instalacyjnych. Niebanalna architektura

Tel.: +48 509 749 429 | +48 505 519 719
E-mail: biuro@szastprast.com
/ szastprastdeweloper | www.michala.info

Zafiksowany na punkcie
komiksów oraz komiksowych
ekranizacji. Miłośnik Szczecina
oraz dalekich podróży.
Udowodni każdemu,
że Szczecin się zmienia.

Andrzej Kus

Gratka dla gadżeciarzy
Czego wam życzyć z okazji Nowego Roku? Oprócz zdrowia z pewnością mnóstwo nowych, najbardziej wymyślnych i wymarzonych gadżetów. Tymczasem podsuwam kilka nowych propozycji. Może się na coś skusicie?

Bezprzewodowe słuchawki Apple

Nowe słuchawki Apple nie należą bez wątpienia do najtańszych słuchawek
bezprzewodowych, ale zastosowana w nich technologia ma gwarantować
najlepszą jakość dźwięku. AirPods Pro to jedyne słuchawki douszne z aktywną redukcją hałasu, która nieprzerwanie dostosowuje wiązkę akustyczną do geometrii ucha i kształtu wkładek. Dzięki temu skutecznie wyciszają
dźwięki z otoczenia, pozwalając skupić się na tym, czego słuchamy. Na zewnątrz słuchawek znajduje się mikrofon wyłapujący dźwięki z otoczenia.
Od wewnątrz emitowane są przeciwfale niwelujące hałas jeszcze zanim
zdążymy go usłyszeć. Redukcja hałasu jest dostosowywana nieprzerwanie
z częstością 200 razy na sekundę. Pozwala to zanurzyć się w muzyce, podcastach i połączeniach. Jeśli natomiast chcemy usłyszeć, co dzieje się wokół nas, wystarczy przytrzymać czujnik umieszczony u nasady słuchawki.
Przełączamy się wówczas z aktywnej redukcji hałasu na przepuszczający
dźwięki tryb kontaktu.
W zestawie znajdziemy trzy silikonowe i miękkie wkładki, które pozwolą
dopasować nam słuchawki do ucha. Jest również bezprzewodowe ładujące
etui, które wydłuża czas działania na baterii do ponad 24 godzin. Etui działa
ze wszystkimi ładowarkami zgodnymi ze standardem Qi. Airpods Pro niezwykle szybko łączą się iPhonem lub Apple Watch. Ciekawostką jest to,
że kupując te słuchawki online ze sklepu Apple możemy zażyczyć sobie na
etui darmowy grawerunek.
Słuchawki AirPods Pro
Dostępność: www.apple.com Cena: 1249 zł

Komiks jakiego nie było

Można się zastanawiać, czy komiks jest gadżetem? Ten z pewnością można
zaliczyć do tej kategorii. Na rynku ukazało się ekskluzywne, limitowane wydanie kultowego tytułu „W poszukiwaniu ptaka czasu”. Co w nim jest takiego
niesamowitego oprócz ceny?
Po pierwsze: nakład. Wyprodukowano zaledwie 550 egzemplarzy. Każdy ma
swój unikalny numer. Najniższe osiągną już w niedalekiej przyszłości najwyższe ceny. Po drugie: wszystkie 550 numerów na dołączonej litografii posiada
niezwykle cenny, odręczny autograf rysownika, czyli Régisa Loisela. Kolejny
powód: album posiada gigantyczne, jak na komiks, rozmiary. Mianowicie:
290×360mm. Okładka jest twarda, ze złoceniami oraz lakierowanymi elementami. Dodatkowo w wydaniu znajdziemy 27 stron dodatków związanych
z komiksem, w tym dwunastostronicową i nigdy wcześniej niepublikowaną
w żadnym albumie: pierwotną czarno-białą wersję przygód Pelissy w polskiej
wersji językowej. Na koniec może trochę o treści. Jest z gatunku science-fiction. Dzięki tej wspaniałej opowieści stworzonej przez Régisa Loisela (rysunek) oraz Serge Le Tendre (scenariusz) możemy zanurzyć się w magiczny
i niesamowity świat Akbaru, poznać dzielnego rycerza Bragona oraz Pelissę, którzy uczestniczą w pełnej niebezpieczeństw wyprawie jako wysłannicy
księżnej-czarodziejki Mary.
Komiks: W poszukiwaniu ptaka czasu
Dostępność: www.gildia.pl Cena: 550 zł
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Kosiarka XXI wieku

Koszenie trawy, bez wątpienia, nie należy do najprzyjemniejszych i najłatwiejszych zadań. Można ułatwić sobie życie, ale nie za darmo. Wygoda kosztuje…
Kosiarka Husqvarna Automower 435X AWD posiada napęd na cztery koła. Z powodzeniem radzi sobie z obszarami do 3500 metrów kwadratowych, przeszkodami, nierównym
terenem oraz zboczami o nachyleniu do 70 stopni. Wyposażenie serii X-line to między
innymi światła LED i intuicyjny interfejs z kolorowym wyświetlaczem
Wbudowany system GPS tworzy mapę ogrodu, uwzględniając rozłożenie przewodów
ograniczających i doprowadzających. Dzięki niej Husqvarna Automower wie, które
części ogrodu zostały skoszone i odpowiednio dostosowuje metodę pracy. Wbudowane czujniki wykorzystujące technologię ultradźwiękową pomagają kosiarce wykrywać
obiekty, powodują obniżenie prędkości i kosiarka unika twardych kolizji. Kosiarka dostosowuje czas pracy do szybkości wzrostu trawy. Maksymalnie wydłuża czas koszenia
w okresie jej intensywnego wzrostu. W okresie suszy i upałów oraz jesienią pracuje krócej, ograniczając eksploatację trawnika i zużycie samej maszyny. Kiedy potrzebuje więcej mocy samodzielnie wyszukuje stację ładowania.
Kosiarka jest w pełni elektryczna, dzięki czemu jest cicha i nie wydala spalin do atmosfery. Może pracować nawet w nocy. Jest pogodoodporna, co oznacza, że w ogrodzie
może stać bez przerwy. Energooszczędne reflektory LED zapewniają lepszą widoczność
i kontrolę nawet w ciemności. W przypadku usterki kosiarki zaczynają nas powiadamiać
miganiem. Oczywiście sprzętem można sterować za pomocą smartfona z każdego miejsca na świecie. Można wysyłać polecenia „start”, stop” i „park”, sprawdzać i zmieniać
ustawienia, a także odbierać alarmy i w razie kradzieży śledzić położenie kosiarki z dowolnego miejsca.
Kosiarka: Husqvarna Automower 435X AWD

Bransoletka trenerem

Dostępność: www.husqvarna.com Cena: 21 549 00 zł.

Kolejny miesiąc, kolejny gadżet Xiaomi. Marka zdobywa coraz większą popularność. Kilka miesięcy
temu otwarty został nawet pierwszy w Szczecinie
stacjonarny sklep chińskiego producenta.
Przyjrzyjmy się niedrogiemu, ale ciekawemu gadżetowi. Xiaomi Mi Smart Band 4 to silikonowa bransoletka z wyświetlaczem, która pełni funkcję m.in.
personalnego trenera. Najnowszy model posiada
w pełni kolorowy wyświetlacz dotykowy AMOLED.
Po połączeniu z telefonem natychmiastowo wyświetla połączenia, wiadomości tekstowe, powiadomienia aplikacji i odtwarzaną muzykę.

Elektryczny rower

To naprawdę doskonała sprawa. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły rower.
W rzeczywistości jest to genialny jednoślad wyposażony nie tylko w pedały, ale również
w silnik Boscha. W rowerze zastosowano prostą, siedmiostopniową przekładnię Shimano. Bateria natomiast została sprytnie umieszczone na rurze pod siodełkiem. Wewnątrz
ramy zostały przeciągnięte nawet przewody, dzięki czemu z pewnością ograniczy to nakłady na konserwację i uchroni przed ewentualnymi awariami. Bateria oraz przewody nie
mają więc prawa przeszkadzać w jeździe. Brud, z dala od ubrań, utrzymuje pełna osłona
łańcucha oraz bagażnika. System oświetlenia zapewnia widoczność i bezpieczeństwo
we wszystkich warunkach oświetleniowych, a komfortowe zawieszenie widelca zapewnia czystą przyjemność z jazdy: nawet na wyboistych drogach. Producent naprawdę pomyślał więc o każdym szczególe.
Rower „posadzony” jest na 28-calowych kołach. Waży niemal 24 kilogramy. Dostosowany jest dla osób do 140 kilogramów wagi. W Cube znajdziemy także zintegrowany bagażnik. Zarówno z przodu, jak i z tyłu, rower posiada hydrauliczne hamulce szczękowe.
W opcji elektrycznej osiąga 25 kilometrów na godzinę. Bateria elektryczna o zawartości
energii 400 Wh pozwala mu pokonać dystans od 45 do 110 kilometrów – w zależności od
sposobu jazdy, warunków, wagi kierowcy itp. Ważne jest, że posiada opcję szybkiego
ładowania.
To bez wątpienia doskonała opcja dla tych, co pokonują spore dystanse po mieście. Konstrukcja ramy przeszły wszystkie niezbędne testy bezpieczeństwa.
CUBE Town Sport Hybrid ONE 400
Dostępność: www.bikesler.pl Cena: od 5.930 ZŁ

foto: materiały prasowe
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Opaska Mi Band 4 śledzi tętno, spalane kalorie
i wiele innych parametrów. Dokładnie analizuje
płytki i głęboki sen oraz w trakcie snu tętno. Pomaga dzięki temu dostosować odpowiednie wzorce
odpoczynku. Posiada subtelny alarm nadgarstka.
Lekka wibracja delikatnie rozbudza, zapewniając
bardziej komfortową pobudkę. O bezpieczeństwo
i zdrowie dba funkcja monitorowania pracy serca
24 godziny na dobę. Opaska chroni zdrowie przez
cały czas. Ostrzega alarmem, gdy tętno jest zbyt
wysokie.
Zaletą opaski jest bateria, która może wytrzymać
na jednym ładowaniu nawet 20 dni.
Bransoletka – trener: Xiaomi Mi Smart Band 4
Dostępność: www.mi-home.pl Cena: 149zł

Jak Szczecin
powstał
z gruzów
Po II wojnie światowej starówka Szczecina zniszczona była w 95 procentach. W gruz obrócone
zostały również nadodrzańskie dzielnice. O tym, jak wyglądało wówczas nasze miasto opowiedział
nam dr Marek Łuczak, autor ponad 40 książek o historii i zabytkach Szczecina oraz województwa.
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W jakim stopniu Szczecin, w trakcie działań wojennych, został zniszczony?

Od czerwca 1940 roku do lutego 1945 miasto systematycznie bombardowane było przez lotnictwo amerykańskie i angielskie. W wyniku tych
bombardowań zniszczone zostały wszystkie dzielnice przemysłowe położone nad Odrą, większość zabudowy mieszkalnej w starym mieście,
mocno uszkodzone zostały zamek, wszystkie większe kina, teatry i filharmonia. Od końca lutego 1945 miasto było ostrzeliwane przez artylerię radziecką, która dokończyła dzieła zniszczenia zapoczątkowanego
przez aliantów. 26 kwietnia 1945 nastąpiło „wyzwolenie” Szczecina
przez wojska koalicji antyniemieckiej.
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Jakie były główne cele bombardowania?

Bombardowania początkowo nastawione były na zniszczenie fabryk
i stoczni: by powstrzymać przemysł zasilający machinę wojenną Niemiec. Drugim celem było przerwanie komunikacji i dostaw, czyli bombardowanie nabrzeży, portu i linii kolejowych. Początkowo doktryna
RAF nie przewidywała bombardowania zabudowy cywilnej. Jednakże
w związku z dużymi stratami wśród eskadr bombowców doktryna ta
uległa zmianie. Postanowiono atakować również osiedla cywilne by
strachem zmusić Niemców do kapitulacji. Od końca 1941 roku wprowadzono naloty dywanowe, czyli nalot samolotów w zwartej formacji i pokrywających polem rażenia dużą przestrzeń. Umożliwiało to zrównanie
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z ziemią konkretnego celu lub całej przestrzeni zabudowy. Technikę tą
zastosowano również w Szczecinie, zniszczone zostało w ten sposób Stare Miasto, część Śródmieścia oraz północne dzielnice miasta.
Która z dzielnic ucierpiała najbardziej?

Najbardziej ucierpiało Stare Miasto, Dąbie, dwie dzielnice skupiające właśnie przemysł Szczecina: Drzetowo i Żelechowa. Podczas trzech nalotów
w 1944 roku: 11 kwietnia, w nocy z 17-18 sierpnia, oraz 30 sierpnia Drzetowo i inne nadodrzańskie dzielnice obrócone zostały w gruzy. Szczecin
bombardowało wówczas ponad 500 bombowców. Całkowitemu zniszczeniu uległy wszystkie duże zakłady przemysłowe: cementownia Bredower Portland Zement Fabrik, stocznia Vulcan, oraz cukrownia Bredower
Zucker-Fabrik. Bombardowania całkowicie zniszczyły budynki mieszkalne
przy głównej arterii Drzetowa: ul. Rugiańskiej oraz kościół św. Mateusza,
a także położone od niej na północ obecne ulice: Kołobrzeską, Blizińskiego oraz Konarskiego. Również Żelechowa poniosła duże straty, pierwsze
bomby spadły na tą dzielnicę 11 kwietnia, a następne 13 maja 1944 roku.
Wtedy to zniszczony został dworzec kolejowy w Żelechowej oraz południowa ściana wieży kościoła pw. Lutra przy ul. Robotniczej 4. Najcięższy
nalot miał miejsce w nocy z 29 na 30 sierpnia, kiedy to zrzucono na północne dzielnice Szczecina bomby burzące i zapalające. W gruzach legły wtedy
ulice: Dębogórska, Bardzińska, Robotnicza, Kornackiego i Sośnicka.
A jak po wojnie wyglądała Starówka? Mówi się, że budowana jest od nowa.

Starówka została zniszczona w 95 procentach. Praktycznie z morza ruin
ocalały jedynie uszkodzone: zamek, stary ratusz, kamienica Loitzów, kościół św. Jana Ewangelisty, ob. Muzeum Narodowe, oraz budynki przy pl.
Orła Białego i ul. Podgórnej. Katedra św. Jakuba nie miała dachu, środek
kościoła zawalił się wraz z ścianą północną. W 1945 roku po zakończeniu działań wojennych na terenie Starego Miasta i w Śródmieściu wciąż
wybuchały pożary. Polacy na całe miasto dysponowali jedną jednostką
gaśniczą złożoną z 4 instruktorów i 30 ochotników, i jednej sprawnej motopompy. W takiej sytuacji pożary powodowały olbrzymie zniszczenia,
gdyż kamienice posiadały drewniane stropy, z tynkami nakładanymi na
siatkę z trzciny. Podobnie, jak Starówka, wyglądała część wschodnia
Śródmieścia, praktycznie zniknęła zabudowa pomiędzy ul. Niepodległości i Wyzwolenia a ul. Matejki. Olbrzymie zniszczenia dotknęły również
Dąbie, gdzie starówka Dąbia przestała istnieć, ocalał jedynie neogotycki
kościół, pastorówka, oraz szkoła przy ul. Mierniczej.
Które z miejsc/budynków pozostały po wojnie nietknięte?

Praktycznie nienaruszone zostały: Pogodno i Krzekowo. Łękno poniosło
straty jedynie w okolicach ul. Niedziałkowskiego. Ocalały również obrzeża miasta: Bezrzecze, Klucz, Wielgowo, Jezierzyce. Dzielnice o małej gęstości zabudowy, pozbawione przemysłu nie były celem nalotów, mówiąc
wprost takie cele były nieekonomiczne dla eskadry bombowców.
Czy można powiedzieć, że cały Szczecin jest miastem budowanym
od podstaw?

W skali całego miasta nie jest to właściwe określenie. Jak najbardziej
adekwatne jest natomiast co do Starego Miasta i np. obszaru dawnego
Drzetowa. W przypadku Starego Miasta początkowo z kilkuset budynków ocalało około 60, jednak w ciągu kilkunastu kolejnych lat wyburzano
kolejne kamienice, które nie pasowały do nowej wizji Starówki. W końcu
lat 50-tych XX w. rozpoczęto zabudowę Starego Miasta z 4-piętrowymi
blokami, które mamy do dziś na ul. Wyszyńskiego, Niepodległości, Tkackiej i Koński Kierat. Zlikwidowano również kilka ulic, które schodziły do
Odry tworząc szeroką arterię komunikacyjną od Mostu Długiego. Drugą
arterię zaplanowano w czasie późniejszym, wyburzając zabudowę dawnej ul. Wyszaka (nm. Klosterkopf) i wprowadzając jej biegiem wylot Trasy
Zamkowej.
Jakie ślady wojny oraz bombardowań pozostały do dzisiaj?

Śladami są miejsca gdzie obecnie stoją nowe bloki. Jedynie osiedle Zawadzkiego, Wiosny Ludów, Słoneczne, Bukowe i nowe osiedla nie powstały na gruzach. Cała nowa zabudowa Dąbia oraz Śródmieścia w rejonie ulic
Niepodległości, Malczewskiego, Rayskiego, Odzieżowej, Mazowieckiej
i Małopolskiej powstała na gruzach dawnych ulic. Tak samo jak Stare
Miasto i tzw. Niecka Niebuszewska. Dzisiejsze targowisko Manhattan,
Kaufland stoją w miejscu dawnych kamienic, browarów i restauracji. Ul.
Staszica: dawna arteria komunikacyjna łącząca Grabowo z Niebuszewem
przestała istnieć, nie zachowały się przy niej żadne budynki.

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

P30
Pretekst
do spotkań
Industrialny klimat, drewno, cegła i metal, ale także kwiaty i kryształowe żyrandole. Piastów 30 łączy surowy design z elementami nadającymi przytulności i elegancji. Mieszczące się w nowoczesnym biurowcu
Piastów Office Center restauracja i kawiarnia mogą być miejscem spotkań zarówno o charakterze prywatnym, jak i biznesowym.
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W Piastów 30 można zorganizować przyjęcia rodzinne, m.in. wesela, chrzciny, komunie, czy urodziny, ale również spotkania biznesowe i konferencje.

Piastów Office Center | Aleja Piastów 30 | Szczecin
tel.: +48 538 472 227 |

/ Piastow30 | www.piastow30.com

od lewej: Dorota Duszak-Dębska, Katarzyna Opiekulska-Sozańska, Joanna Siemiątkowska

Pieniądze to nie wszystko

Co, poza finansami, skusi kandydata do przyjęcia oferty pracy? Jakie działania powstrzymają utalentowanego pracownika przed zmianą pracy?
Co może zrobić szef, aby w jego zespole zaangażowanie i motywacja były na wysokim poziomie?
Odpowiedzi na te pytania nie są proste. Jest wiele czynników, które
wpływają na fakt, czy pracownik zostanie w organizacji, będzie zmotywowany i zaangażowany, a kandydat przyjmie ofertę. Rynek pracy
niezmiennie wymaga na pracodawcach konieczność walki o najlepszych
pracowników i kandydatów. Natomiast tym, którzy poszukują nowych
wyzwań w życiu zawodowym daje możliwość znalezienia pracodawcy
odpowiadającego na wszystkie najważniejsze potrzeby. A czego oczekują pracownicy i kandydaci od nowocześnie zarządzanych, dbających
o pracowników organizacji? Z badań Deliotte (Global Human Capital
Trends 2019) wynika, że coraz istotniejsze staje się podnoszenie kompetencji pracowników (82% badanych) i wprowadzanie usprawnień
technologicznych podnoszących wydajność i sprawność działania, skuteczne, przejrzyste i otwarte przywództwo nowoczesne w podejściu do
zarządzania zespołami (78% badanych), a także proponowanie elastycznych form zatrudnienia.
Niewiele firm może zaoferować pracownikom i kandydatom elastyczne
formy zatrudnienia, ale każda może zadbać o podnoszenie kompetencji pracowników, a także rozwój umiejętności przywódczych liderów.
– Pracodawcy powinni wyjść z inicjatywą, która pomoże rozwijać ich
pracowników, managerów i zespoły. Nie jest tajemnicą, że szkolenia nie
tylko pozwalają odświeżyć i nabyć nową wiedzę, dostarczają narzędzi
i nowych umiejętności, ale też stwarzają warunki do wymiany poglądów
pomiędzy uczestnikami i do integracji zespołów. W rezultacie zmienia
się postawa i zachowania uczestników. Uświadamiają sobie potrzebę
wymiany wiedzy i lepszej komunikacji w zespołach, wzmacniają swoje
poczucie lojalności wobec organizacji. Dodatkowo szkolenia i programy

rozwojowe udowadniają, że pracodawcy zależy na pracownikach, że są
oni ważni, potrzebni i są wartością organizacji. Pracodawcy, którzy inwestują w pracowników i ich rozwój, inwestują w rozwój swojej firmy
– podkreśla Joanna Siemiątkowska, specjalista ds. szkoleń w LSJ HR Group. – Warto pamiętać, że zainicjowanie polityki szkoleniowej nie może
polegać jedynie na instynkcie i niekonsultowanych z nikim pomysłach.
Rozmowy z pracownikami i badanie potrzeb odpowiedzą na pytania, co
dla danej grupy jest najważniejsze. Polecam skorzystanie z pomocy doświadczonych doradców i konsultantów, dzięki którym zaproponowany
plan rozwoju będzie wartościowy dla pracowników i pracodawcy. Zachęcam też do rozważenia skierowania liderów i managerów na testy
psychometryczne, dzięki którym dowiemy się, jaka ścieżka rozwoju
będzie dla nich najlepsza. – podkreśla Katarzyna Opiekulska-Sozańska,
dyrektor zarządzająca LSJ i dodaje – Dodatkową zaletą skorzystania ze
wsparcia wyspecjalizowanej firmy szkoleniowo-doradczej jest możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości do 80% kosztu szkolenia
lub udzielonej konsultacji.
Perspektywa rozwoju mocnych stron tak ważna z punktu widzenia pracowników i kandydatów do pracy, powinna stać się punktem obowiązkowym w noworocznych planach zarządów. Zbudowanie w ludziach
tworzących organizację poczucia, że są ważni, cenieni i szanowani wywoła w nich chęć „zakotwiczenia” na stałe w firmie. Zyskają pewność,
że są we właściwym miejscu w zawodowym życiu. Dzięki temu pracodawcy unikną kłopotów z rotacją i zatrudnieniem.

autor: Aleksandra Kowalczykowska / foto: Aleksandra Medvey-Gruszka

LSJ HR Group | ul. Celna 1, | 70-644 Szczecin
www.lsj.pl | e-mail: biuro@lsj.pl

MIESZKAJ KOMFORTOWO

Budynek 101 jest prawdziwą wisienką na torcie inwestycji Apartamenty Warszewo. Znalazło się w nim zaledwie 21 komfortowych
apartamentów. Przykładową aranżację jednego z nich będziemy mogli zobaczyć pod koniec stycznia. Zaprezentowane zostanie
mieszkanie pokazowe.
21 ekskluzywnie wyposażonych apartamentów o dużej powierzchni,
w pięknie położonym rejonie Szczecina. Tak w skrócie można opisać
ostatni etap inwestycji Apartamenty Warszewo przy ulicy Kalinowej.
O zasadności tych słów będzie można przekonać się na przełomie stycznia i lutego. Zorganizowany zostanie tydzień otwarty, podczas którego
zaprezentowane zostanie urządzone już mieszkanie pokazowe.
– Zapraszamy od poniedziałku 27 stycznia do piątku 31 stycznia w godzinach od 10 do 17 oraz w sobotę 1 lutego od godziny 10 do 16 – zaprasza Krystian Surmacz z firmy Marina Developer. – W tych dniach, na
zakup mieszkania, przewidziano promocyjne ceny.
Duża przestrzeń i świetne wyposażenie

Budynek 101 ma bardzo wysoki standard wykończenia. Znalazły się
w nim wysokoizolacyjne drzwi oraz okna renomowanego producenta,
z których przez bezprogowy system HST wyjdziemy na balkon lub
ogród. Infrastruktura ta posiada podwyższone parametry izolacyjności
akustycznej oraz termicznej.
Izolacje akustyczne zastosowane zostały nie tylko na klatkach, ale też
na ścianach znajdujących się między mieszkaniami, a nawet ściankach
wewnątrz każdego z apartamentów. Do wykończenia budynku użyto
naturalnych materiałów – drewna, stali nierdzewnej, płytek klinkierowych oraz granitu.
W budynku 101 Apartamentów Warszewo znalazło się 21 mieszkań
o powierzchni od 78 do 115 metrów kwadratowych. W najwyższym
punkcie osiągają nawet 3,5 metra wysokości.
– Mają mnóstwo zalet. Zamontowane w nich są nowoczesne rozwiązania centralnego ogrzewania obejmujące m.in. energooszczędne ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie takie znajduje się w salonie, w korytarzu, w aneksie kuchennym czy w łazience – mówi Krystian Surmacz.
Jak przystało na XXI wiek w apartamentach znajdziemy inteligentną
technologię. System zarządzania mieszkaniem został przygotowany

przez renomowaną firmę Fibaro.
– Obsługiwany jest za pomocą specjalnej aplikacji dedykowanej dla
smartfona. I tak: jednym przyciskiem możemy zdalnie uruchomić kosiarkę i skosić trawnik, lub też, dzięki systemowi nawadniania, ten trawnik podlać. Aplikacja pozwala nam również sterować roletami, ogrzewaniem, czy uruchomić alarm. Jest możliwość dalszej jej rozbudowy
– opowiada Surmacz.
Deweloper pomyślał również o kierowcach. Właściciele apartamentów
mają do dyspozycji dwa miejsca postojowe. Ci, którym i to nie wystarcza, mogą nabyć kolejne. Każde z miejsc przeznaczonych dla samochodów dostosowane jest do ładowania aut elektrycznych. W halach garażowych znajduje się podgrzewany podjazd, który zapobiegnie zimą
oblodzeniu. Bezpieczeństwa samochodów strzeże monitoring.
Otoczenie na piątkę

Apartamenty Warszewo znajdują się w najpiękniejszej, prestiżowej
dzielnicy miasta. Położone są niedaleko Puszczy Wkrzańskiej, graniczą
z nowym parkiem Warszewo-Podbórz, który w najbliższych kilku miesiącach zostanie jeszcze bardziej rozbudowany. W pobliżu znajdziemy
nieuciążliwe sklepy oraz gabinet kosmetyczny. Istnieje też szkoła oraz
trwa budowa kolejnej.
– O inwestycji Apartamenty Warszewo możemy rozmawiać godzinami, gdyż jest naprawdę naszą dumą. Warto przyjść podczas tygodnia
otwartego i przekonać się na własne oczy, jak prezentują się te niespotykane lokale. Do państwa dyspozycji będziemy w mieszkaniu nr 14
przy ulicy Kalinowej 37 – podsumowuje przedstawiciel dewelopera.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Otwarcie
07.01.2020

Od poniedziałku do piątku LUNCH – do godziny 15:00
Do 20.01.2020 – na wszystkie dania z karty – 20% rabatu
ul. Zbożowa 4 – budynek LASTADIA / Szczecin / email: biuro@sushipasta.pl
Sushi&PastaSzczecin / www.sushipasta.pl

NA TRUDNE CHWILE... DOM DLA

Seniora

Każda decyzja o powierzeniu najbliższej osoby domowi opiece jest trudna. Rodzi oczywiste pytania: jaki dom wybrać, na co zwrócić uwagę przy
takim wyborze, a przede wszystkim – jak odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Nierzadko pojawia się lęk, a nawet wyrzut sumienia, bo przecież „oddajemy” kogoś, kogo kochamy.
– W Senior Parku decyzji za opiekuna nie podejmiemy – mówi Arkadiusz
Kośla, prezes Senior Parku. – Jesteśmy po to, by taką decyzję ułatwić.
Zapewniamy należytą, troskliwą opiekę i wsparcie w każdej godzinie
pobytu.

Co oferuje Senior Park?

Warto podkreślić wyjątkowe położenie domu – w lesie, wśród drzew
i zieleni, zaledwie 25 km od centrum Szczecina. Mieszkańcy mają do
dyspozycji dwukondygnacyjny budynek z 2- i 3-osobowymi pokojami,
każdy z łazienką i tv oraz systemem alarmowym, niemal 200-metrowy
pokój dzienny z jadalnią, klimatyczną salę z kominkiem, przeznaczoną do spotkań, salkę rehabilitacyjną, kaplicę, dużą windę oraz zielony
ogród-park.

– Oferujemy pobyty długoterminowe i jednodniowe dla wszystkich,
którzy wymagają pomocy opiekuńczo-pielęgnacyjnej – mówi Arkadiusz
Kośla. – Zapewniamy stałe wsparcie opiekunów medycznych i nadzór
pielęgniarek lub ratowników medycznych, wizyty lekarza co najmniej
dwa razy w tygodniu, rehabilitację pod okiem specjalisty, pięć posiłków
dziennie (także specjalne diety oraz możliwość spożywania posiłków
w pokojach) przygotowywanych na miejscu, w naszej kuchni, pomoc
w czynnościach życia codziennego, pomoc w zakupie odzieży oraz
w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych, a także – na życzenie pensjonariusza, opiekę duszpasterską.

Senior Park działa od połowy października. Z każdym tygodniem przybywa pensjonariuszy, dom wypełnia się życiem, rozmowami, nawiązały
się już pierwsze znajomości i sympatie. Opiekunowie mówią też o sukcesach – dwie osoby, które trafiły do Senior Parku po poważnych operacjach, powróciły do swoich domów i pełni sił dzięki fachowej rehabilitacji prowadzonej w ośrodku przez dyplomowanych fizjoterapeutów.

Do dyspozycji seniorów pozostaje też bezpłatny internet, dla odwiedzających duży parking, a w razie potrzeby także pokoje gościnne, co
pozwala na stały kontakt ze swoimi bliskim. – Organizujemy codzienne
życie tak, by pobyt we własnym pokoju był wyborem pensjonariuszy,
nie koniecznością – dodaje Łukasz Parol. – Nie brakuje nam pomysłów
na radosne i dobre spędzanie wspólnie tego czasu.

Oprócz pobytów długoterminowych oferujemy także pobyty jednodniowe, 10-godzinne, z pełną
opieką, wyżywieniem, podstawową rehabilitacją, terapią zajęciową w cenie 80 zł za dzień (liczba
miejsc ograniczona).

Senior Park | Pucie 2, 72-123 Kliniska Wielkie | tel. 507 957 003 | kontakt@senior-park.pl
www.senior-park.pl

5 dowodów na to, że jesteś
w dobrych rękach
Co gabinet, to obyczaj. W czasach kiedy obok każdej apteki i dyskontu można powiększyć usta, zrobić depilację i zniwelować zmarszczki, zadajemy
sobie to pytanie: czy aby na pewno trafiłam/trafiłem w dobre ręce?
Pytanie to jest dlatego tak aktualne, że medycyna estetyczna przestała być usługą nieosiągalną, a stała się usługą powszechną i ogólnie dostępną.
Dynamicznie rozwijające się technologie, nowoczesne rozwiązania i możliwości doprowadziły do tego, że obecnie regularne korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej jest równie istotne, co regularne wizyty u dentysty.
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Prezentacja
Prawdziwa medycyna estetyczna to nie sztuczne modyfikacje
ciała lecz głównie stymulowanie naturalnych procesów odbywających się w naszych organizmach. Na co zatem warto zwrócić uwagę, aby ingerencja w ciało stała się tylko bodźcem do regeneracji,
a nie uszkodzeniem stanu zdrowia. Dlatego jako klinika z 20 letnim
doświadczeniem, w trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjentów
chcących skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej stworzyliśmy kilka podstawowych zasad, którymi należy się kierować przy
wyborze odpowiedniego gabinetu.

wanych w medycynie estetycznej. W tym roku minie 3-letni okres
przejściowy, po którym te normy zaczną obowiązywać w Polsce.
Należy się zastanowić, jaka była przyczyna tych regulacji - brak odpowiednich kwalifikacji, niezarejestrowane produkty prowadzące
nawet do uszkodzeń zdrowia. Przy doborze odpowiedniego gabinetu należy upewnić się, czy osoba, wykonująca zabieg, posiada
odpowiednie kwalifikację, ma odpowiednio duże doświadczenie
w wykonywaniu procedur oraz posiada wyłącznie certyfikowane
produkty i urządzenia bezpieczne dla zdrowia. Należy sobie uświadomić, że wszelkie iniekcje, nawet te na niewielkiej głębokości mogą
nieść za sobą ogromne ryzyko powikłań do których należy między
innymi uszkodzenie nerwów, martwica lub wstrząs - a te wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej. Nie sposób wymienić
wszystkich powikłań jakie mogą wystąpić w przypadku zabiegów
z dziedziny medycyny estetycznej czy kosmetologii - można jednak wskazać działania, które pozwolą w dużym stopniu wyeliminować ryzyko ich wystąpienia. Pacjent musi zawsze zostać
poinformowany o przeciwskazaniach przypisanych do danej
procedury, o ryzyku związanym z zabiegiem i o reakcjach po zabiegu. W profesjonalnym gabinecie powinien znajdować się
pełen opis leczenia, dokumentacja musi zawierać informacje
o wszystkich zastosowanych procedurach i podanych środkach.

Akcja – jesienne
odmłodzenie
Kadra profesjonalistów

To nie oznacza, że zespół kliniki tworzą tylko osoby zawodowo
zajmujące się medycyną estetyczną. Profesjonalizm to składowa
wiedzy, doskonałych umiejętności i doświadczenia. Oczywiście,
każdy gabinet, godny polecenia, przyjmuje w swoje grono nowych
pracowników, których należy następnie przeszkolić. To znaczy, że
na początku swojej kariery w zespole te osoby nie posiadają jeszcze tak dużego doświadczenia jak pozostali. W medycynie zawsze
istnieje ryzyko powikłań. Jednak najważniejsze jest to, aby w tym
zespole znajdował się ktoś, kto będzie tzw. mentorem. Ta osoba
uczy, ale w sytuacji ryzyka powikłań, pomoże ich uniknąć lub potrafi skutecznie je leczyć.

Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami szare, ponure jesienne
dni. Krótkie
dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia
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i chandry.
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Transparentność
Fach w ręku - zwrot w tej branży bardzo ważny, ale już nie zarezabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania
Medycyna estetyczna stawia na jak najmniejszą ingerencję, dla zerwowany wyłącznie dla chirurga. Pewna ręka w medycynie
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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osocze bogatopłytlasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może poja- kowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki
wiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfiklinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem kacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej,
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cy- wykorzystująca nowatorski i kilkuetapowy proces przetwarzania krwi
nosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i nasze- w separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości
mu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć przebarwie- oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.

W

dr n. med.
Piotr Zawodny

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

Piękna,
nie tylko
od święta
Nadszedł czas noworocznych postanowień. Planując rok, nie zapominajmy o potrzebach naszej skóry. Jak znaleźć odpowiednie dla siebie zabiegi? Jak zachować
zdrowy, wypoczęty wygląd na dłużej, kiedy brakuje nam czasu na skomplikowane kuracje upiększające? Odpowiedzi na te pytania udziela doktor Kamila Stachura, dermatolog oraz specjalista medycyny estetycznej.

W dzisiejszych czasach oferta jest bardzo bogata i nie jest
łatwo znaleźć odpowiednią dla siebie propozycję.

Rzeczywiście jest tak, że jesteśmy zasypywani dużą ilością
skomplikowanych informacji na temat zabiegów. Mamy wrażenie, że każdy dedykowany jest nam i w gąszczu informacji
zniechęcamy się do podjęcia jakichkolwiek działań związanych
z poprawieniem kondycji skóry. Tymczasem medycyna estetyczna jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego człowieka. Z jej dobrodziejstw powinny korzystać wszystkie osoby,
którym nie jest obojętna kondycja ich skóry oraz zdrowy i piękny wygląd.

nie odmładza skórę, perfekcyjnie usuwa blizny potrądzikowe
i pooperacyjne. Drugim sztandarowym zabiegiem, dającym
rewelacyjne rezultaty, jest urządzenie Ultraformer III. W przypadku tego zabiegu ogromną zaletą jest możliwość wręcz natychmiastowego powrotu do codziennych zajęć, to bestseller
w zakresie nieinwazyjnego liftingu twarzy i ciała. Rezultaty to
młodszy wygląd nawet przez kilka lat. Trzecim, wspaniałym
w rezultatach i uwielbianym przez pacjentki zabiegiem wykonywanym raz do roku, czy nawet raz na dwa lata jest Plexr.

Wiele osób boi się korzystać z zabiegów ze względu na inwazyjność lub długi czas rekonwalescencji.

Obecna medycyna estetyczna mocno zmieniła się pod względem procedur i odpowiedzi na potrzeby pacjentów w kontekście uzyskania szybkich, skutecznych rezultatów. Obecnie
swoją różnorodną gamą zabiegów, zaawansowaniem i skutecznością pozwala w wielu przypadkach całkowicie wyeliminować
konieczność zastosowania w przyszłości u pacjentów zabiegów inwazyjnych.

Większość z nas żyje w wiecznym pędzie, a często wymaga
się od nas, żebyśmy codziennie wyglądali dobrze. Jakie zabiegi poleciłaby Pani takim osobom?
Jeżeli jesteś aktywną zawodowo osobą, a twoja praca wymaga nienagannego wyglądu, istnieje szeroka gama zabiegów
medycyny estetycznej, poprawiających wygląd natychmiast.
Kuracje tego typu pozwalają na powrót do pracy nawet tego
samego dnia. Można je też odbyć popołudniem czy wieczorem
i następnego dnia wrócić do codziennych obowiązków. Należą
do nich: toksyna botulinowa, osocze bogatopłytkowe, wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego czy Vivace – radiofrekwencja mikroigłowa.
A jeżeli chcemy zadbać o siebie kompleksowo?

Stosowanie powyższych zabiegów to jedynie część programu
dbania o siebie. Warto także wspomóc skórę konkretnymi zabiegami. Mogą one powodować kilkudniowe wyłączenie z aktywności zawodowej ze względu na mniej komfortowy wygląd.
Jednak zaplanowanie na przestrzeni roku, od 1 do 2-3 konkretnych zabiegów, pozwala skutecznie zregenerować skórę, zniwelować oznaki upływającego czasu, zredukować widoczny na
twarzy stres i napięcie, zrelaksować naszą skórę.
Które zabiegi szczególnie Pani poleca?

Do zabiegów skutecznie budujących kapitał lepszego wyglądu
i zdrowszej kondycji skóry na kolejne lata, należy zdecydowanie laser frakcyjny CO2. Moje pacjentki uwielbiają go i regularnie, raz do roku poddają się jego działaniu. Laser skutecz-

To niechirurgiczny plazmowy lifting powiek. Warto przy tym
wiedzieć, że powieki to często jedna z pierwszych oznak upływającego czasu.

Na koniec, czego życzy Pani czytelnikom Prestiżu na Nowy
Rok?
W imieniu swoim oraz personelu Kliniki Dr Stachura życzymy
Państwu cudownego roku 2020, niech upłynie w aurze zdrowia,
piękna i spełnionych postanowień.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: kw/ foto: materiały prasowe

Oficjalny dystrybutor
ul. Jagiellońska 87 | 70-435 Szczecin
tel. 535 350 055 | www.klinikadrstachura.pl
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Rak jelita grubego
– jak nie zachorować?

Rak jelita grubego dziesiątkuję Polaków. Co roku w Polsce wykrywanych jest 19 tysięcy nowych przypadków tego nowotworu, a codziennie z jego powodu umiera 33 naszych obywateli. To drugi pod względem częstości występowania nowotwór u kobiet i trzeci jeśli chodzi
o mężczyzn w Polsce. Dobra wiadomość jest taka, że można go skutecznie leczyć, pod warunkiem wykrycia we wczesnym stadium. Dlatego tak ważne są badania przesiewowe, zdrowy styl życia i dostęp do nowoczesnych terapii – mówi Tomasz Bodnarczuk, gastroenterolog.

Kiedyś była to choroba ludzi starszych. Teraz chorują także
i młodzi. Jakie są przyczyny?

Żyjemy szybko, w stresie, jemy za dużo przetworzonej żywności.
Środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Plaga otyłości
jest faktem. Do tego dochodzą używki. Kardynalne dla naszego
zdrowia są nawyki żywieniowe. Mówi się coraz więcej o rakotwórczej roli czerwonego mięsa i ochronnym działaniu błonnika
pokarmowego, czyli diety, w której jest więcej warzyw i owoców.
Na pewno znaczenie ma genetyka. Rak jelita grubego może mieć
podłoże dziedziczne.
Na zanieczyszczenie środowiska mamy znikomy wpływ, genów nie wybieramy.

Oczywiście, ale mamy wpływ na to jak żyjemy. Czynnikami onkogennymi są: brak ruchu, otyłość, nieprawidłowa dieta, używki.
Otyłość brzuszna, to jest taki mikro stan zapalny w organizmie,
a każdy przewlekły stan zapalny w naszym organizmie zwiększa
ryzyko wystąpienia nowotworów. Ważny jest także stan flory
bakteryjnej w jelitach. Nie bez powodu mówi się o tym, że jelita to
nasz drugi mózg, a flora bakteryjna rządzi naszym organizmem.
Statystycznie w naszym organizmie jest 10 razy więcej bakterii
niż komórek ciała, a większość z nich znajduje się w jelicie grubym. Możemy poprawić dietę, czyli zwiększyć udział warzyw
i owoców, które oprócz witamin mają także dużą zawartość tzw.
błonnika rozpuszczalnego. Błonnik reguluje rytm wypróżnień,
oraz rozwój prawidłowej flory bakteryjnej, co ma ogromny wpływ
na funkcjonowanie jelit. Warto także zadbać, aby w diecie, było
jak najwięcej nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.
My, Polacy nadal za mało się ruszamy, a przecież regularna aktywność fizyczna redukują naszą wagę, zmniejsza poziom stresu, powoduje wydzielanie endorfin. Powinniśmy sport uprawiać
na receptę!
Co jest kluczowe w przypadku leczenia raka jelita grubego?

Wczesna diagnoza. Rak jelita grubego lub polipy, które go poprzedzają, przez wiele lat nie dają żadnych objawów. A gdy się
pojawiają, choroba zwykle jest już zaawansowana i trudna do
leczenia. To dlatego warto zrobić kolonoskopię, która wykrywa
wczesne stadium nowotworu. Polacy muszą sobie uświadomić,
że nie wolno czekać na objawy, bo jak te się pojawią, to z reguły
jest za późno.
Kolonoskopia nie należy do badań przyjemnych, więc odwlekamy decyzję jak najdłużej się da. Kiedy jednak koniecznie
należy się na nią wybrać?

Myślę, że ukończenie 50 - 55 roku życia to dobry czas na zrobienie pierwszej kolonoskopii, ale dla osób, które miały w rodzinie
rodziców lub rodzeństwo, z rakiem jelita grubego sugerowałbym zrobić badanie niezależnie od wieku, najlepiej 10 lat wcześniej niż najwcześniejszy przypadek zachorowania w rodzinie.
Nie demonizujmy tego badania. Trwa krótko - 15- 30 minut, wykonujemy je zazwyczaj raz na 10 lat, gdy wynik badania jest
prawidłowy, a dla lekarzy to całkowicie rutynowa czynność.
W Polsce mamy doskonale działający Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego. Działa w ten sposób, że do osób
w wieku 55-64 lat wysyłane są imienne zaproszenia na bezpłatną profilaktyczną kolonoskopię. Istnieje też możliwość poddania
się badaniu bez zaproszenia. Wystarczy zalogować się na stronę
www.pbp.org.pl, wypełnić ankietę i otrzymamy skierowanie na
bezpłatne badanie. Na stronie znajduje się również mapa ośrodków, w których można zrobić sobie badanie.
Problem polega na tym, że nie tylko boimy się badania,
ale przede wszystkim – złej diagnozy.

Dokładnie. My – lekarze przez lata myśleliśmy, że strach może być
czymś, co skłoni do badania. Tymczasem strach – jest czymś, co

całkowicie paraliżuje człowieka – ludzie nie chcą wiedzieć, czy
mają raka. Problem polega na tym, że dopiero zaawansowane
stadium nowotworu daje objawy. A badanie profilaktyczne może
uratować nam zdrowie i życie. Podczas tego badania możemy zlokalizować stany zapalne jelita, oraz usunąć polipy, które często
w efekcie powodują wystąpienie nowotworu złośliwego.
Może warto jeszcze bardziej nagłaśniać hasło, że wcześnie
zdiagnozowany nowotwór jelita, podobnie jak piersi może
być całkowicie uleczalny?

Pokuszę się o stwierdzenie, że obecnie mamy tak dobre metody
leczenia, że można go uznać za chorobę przewlekłą. Warunek
– naprawdę wczesne zmiany. Coraz bardziej upowszechniane są
techniki endoskopowego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Dzięki endoskopii jesteśmy w stanie usunąć wczesny nowotwór przy minimalnej inwazyjności. Ma to ogromne
znaczenie szczególnie w odbytnicy, gdy endoskopowe usunięcie
raka eliminuje konieczność wykonania stomii. Coraz częściej
wykonywane są także, po odpowiedniej kwalifikacji operacje laparoskopowe jelita grubego. Oznacza to zdecydowanie mniejszy
uraz tkanek, a w rezultacie szybszy powrót do codziennego życia.
Mamy także leki, chemioterapię oraz radioterapię, które znacznie
poprawiają rokowania, nawet u pacjentów w zaawansowanych
stadiach choroby. Natomiast, co podkreślę z całą mocą: trzeba
się badać.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Izabela Marecka/ foto: Lucjola Runiewicz
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KROPLÓWKA
DLA OSÓB
PO CHEMIO- I/LUB
RADIOTERAPII

•

Usprawnia oczyszczanie organizmu
z toksycznych związków

Niweluje uczucie zmęczenia

•

Zmniejsza ryzyko infekcji

Łagodzi skutki uboczne leczenia onkologicznego

•

Poprawia jakość życia

•

Przyspiesza proces odbudowy zdrowych tkanek

•

Powoduje przypływ energii i powrót sił witalnych

•
•

Przestrzeganie odpowiedniej diety w chorobie oraz właściwe nastawienie może wpłynąć na cały
proces leczenia. Pacjenci vitaCare mogą liczyć na specjalistyczną opiekę w zakresie dietetyki klinicznej
i wsparcie ze strony psychoonkologa.

ul. Mickiewicza 6/2, Szczecin, tel. 91 829 65 26,
centrum@centrumvitacare.pl, centrumvitacare.pl

Implantologia · Stomatologia estetyczna
Licówki ceramiczne · Korony ceramiczne · Wybielanie zębów
Endodoncja mikroskopowa · Ortodoncja
Szczecin, ul. Śląska 9a · Pon – Pt 9.00 – 19.00 · Sob – 9.00 – 14.00
tel: 91 431 54 81 · biuro@dental-art.com.pl

NATURALSKINCLINIC.PL

Odsłaniamy naturalne piękno,
które jest w każdym z nas
LASEROTERAPIA

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Usuwanie owłosienia, zamykanie

Botox, kwas hialuronowy, osocze

naczyń krwionośnych, redukcja

bogatopłytkowe,modelowanie ust,

przebarwień, usuwanie makijażu

spłycanie zmarszczek, leczenie

permanentnego i tatuażu

nadpotliwości, nici liftingujące, HIFU,

permanentnego, likwidacja blizn

fale radiowe.

potrądzikowych, odmłodzenie twarzy,
spłycenie zmarszczek.

ENDERMOLOGIA
Masaż próżniowy, drenaż limfatyczny

NATURALNA KOSMETOLOGIA
PIELĘGNACYJNA
Zabiegi nawilżające, odżywcze,
anti-age, leczenie trądziku.

twarzy i ciała, masaż medyczny, fitness
dla skóry.

MAKIJAŻ PERMANENTNY
Brwi, usta, kreski, skóra głowy.

PODOLOGIA
Pedicure medyczny i kosmetyczny,
usuwanie odcisków, modzeli, grzybica,
nadpotliwość.

Natural Skin Clinic
FABRYKA II
ul. Krasińskiego 10/5
71-435 Szczecin

579 727 921
NaturalSkinClinic
natural_skin_clinic
nscszczecin@gmail.com
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Wellbeing, czyli jak rozruszać firmę
Wellbeing oznacza dosłownie dobrostan. Ta bardzo popularna na zachodzie filozofia życia zajmuje się człowiekiem i holistycznym spojrzeniem na jego potrzeby. To nic innego jak poczucie komfortu, balansu i życiowej harmonii. Na wellbeing składa się
dobra kondycja fizyczna i psychiczna.

Coraz więcej pracodawców decyduje się na wprowadzanie tej idei
w swoich firmach, gdyż inwestycja w dobre samopoczucie pracowników to zapewnienie sobie zmotywowanego zespołu, dobrej atmosfery i wzmocnienie pozytywnego wizerunku na rynku pracy. Dlatego
też o pracownika należy dbać na różnych płaszczyznach, w tym warto
zadbać o jego zdrowie.
W terminologii HR nosi to nazwę „employer branding” czyli budowania marki „pracodawcy z wyboru”. Takiego któremu zależy na
pracownikach, który oferuje im coś w bonusie. Ten bonus najczęściej
przyjmuje formę tzw. benefitu o działaniu prozdrowotnym. Mogą to
być warsztaty, zajęcia sportowe, integracyjne, relaksacyjne czy edukacyjne. Zdrowy i zadowolony pracownik jest bezcenny. Jest fundamentem funkcjonowania każdej organizacji, dlatego inwestowanie
w ten potencjał się opłaca.
Znana z nowoczesnego i niekonwencjonalnego podejścia do treningów i promowania zdrowego stylu życia Strefa 3L przygotowała specjalny program pro zdrowotny ,,Move Profti’’ idealnie dopasowany do
potrzeb firmy i jej pracowników. – Program ten to wyjątkowa atmosfera i programy zdrowotne. To świetne rozwiązanie na pozapłacowe wynagrodzenie pracowników i pretekst do eventu integrującego
cały zespół – przekonuje Aleksandra Zwolak, menagerka Strefy 3L.
– To mądrze wydany budżet, który ma wpływ na wzmocnienie wizerunku firmy. To także mniej urlopów zdrowotnych i zmniejszona rotacja pracowników. Nasz program ma realny wpływ na polepszenie
zdrowia w firmie co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy , a tym
samym na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Programy, z którymi
od nowego roku rusza Strefa 3 L to ocena funkcjonalna FMS i analiza
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składu ciała.
Test FMS jest narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym
na całym świecie. Jest to prosty sposób oceny jakościowej wzorców
ruchowych, które są fundamentalne dla ruchu człowieka. Oceniając
je możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie,
które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową
i sportową. Dzięki ocenie FMS można ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają prawidłowy zakres ruchomości w stawach. Jest to idealne
rozwiązanie dla pracowników zarówno biurowych jak i fizycznych.
Stosując taką diagnostykę można zmniejszyć ryzyko przeciążeń, kontuzji i zespołów bólowych oraz poprawić wyniki sportowe. Całość
trwa 20- 30min. Testy przeprowadza fizjoterapeuta.
Drugi program to analiza składu ciała, która pozwala ustalić, w jakiej
kondycji zdrowotnej jest nasz organizm. Badanie jest bezinwazyjne,
bezpieczne i bezbolesne, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.
Pozwala określić m. in. masę ciała, tkanki tłuszczowej i mięśniowej,
ilość wody w organizmie, zawartość białka, substancji mineralnych,
wskaźnik BMI. – Po wykonaniu analizy składu ciała nasz specjalista
omawia każdy parametr. Można też dowiedzieć się, jakie choroby cywilizacyjne stanowią zagrożenie, jak uzyskane wyniki mogą wpływać
na nasze zdrowie i samopoczucie.
Należy zaznaczyć, że z obu programów firmy mogą skorzystać nie tylko w samej siedzibie Strefy, ale także w swoich biurach, pomieszczeniach socjalnych gdyż eksperci są w stanie przyjechać i przeprowadzić testy na miejscu. – Te programy to przede wszystkim korzyści dla
obu stron pracodawcy i pracownika – zaznacza Aleksandra Zwolak.

Zdrowie i uroda

– Na początku poznajemy charakter danej firmy i następnie doradzamy
jaki rodzaj programu będzie dla niej najbardziej odpowiedni.
W niedalekiej przyszłości oferta Strefy rozszerzy się o dodatkowe moduły. Cała koncepcja opierać się będzie na 4 filarach: aktywności fizycznej, odżywianiu, regeneracji organizmu i motywacji. Będą to: wykłady
z dietetyki, motywacji, warsztaty z oddychania, antystresowe, ćwiczenia w biurze, karnety na treningi, masaże biurowe (wykonywane w miejscu pracy lub w SPA Strefy 3L, a opracowane na podstawie eksperckiej
wiedzy i najlepszych technik przez doświadczonych fizjoterapeutów).
Wellbeing – korzyści dla firmy
- wyjątkowy benefit dla pracowników, skrojony na miarę potrzeb
- mądrze wydany budżet: pełna kontrola nad wykorzystaniem benefitu
- wzmocnienie wizerunku firmy jako przyjaznej pracownikom
- realny wpływ na polepszenie zdrowia w firmie
- zmniejszone dolegliwości bólowych i lepsza atmosfera w pracy
- mniej urlopów zdrowotnych i zmniejszona rotacja pracowników
- doskonałe narzędzie wzmacniające więzi zespołów w firmie

Kolejność to podstawa

Każdy trening rozpoczynany od rozgrzewki, która trwa około 15 minut,
przygotowuje ciało do wysiłku i podnosi jego temperaturę. Następnie
zabieramy się za ćwiczenia siłowe i za ćwiczenia cardio. Bardzo dobry
w tym przypadku jest trening obwodowy. Strefa 3L, jak już wspomnieliśmy wcześniej specjalizuje się w treningu obwodowym Milon. – Trwa
zaledwie 35 minut ale jest intensywny i przez swą interwałowość efekty są jeszcze odczuwalne po jego zakończeniu – zapewnie Angelika Tomaszewska, menager Strefy 3L i trener personalna. – Trening Odbywa
się na ośmiu stacjach: sześciu siłowych i dwóch cardio. Ćwiczący na
każdej wskazanej stacji spędza minutę, do tego po 4 minuty na stacjach
cardio. Obwód powtarzany jest dwa razy. Sam sprzęt skompilowany
jest tak, żeby podczas każdego okrążenia można było przećwiczyć jak
największe grupy mięśniowe. Dla uzyskania efektów należy ćwiczyć
w ten sposób 2-3 razy w tygodniu.
Wzmacnianie z głową

Wszystkie wymienione zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: masażystów, trenerów, dietetyków, coachów. Dobór
zajęć, ich częstotliwość, czas współpracy oraz wielkość grup ustalane
będą indywidualnie, zgodnie z charakterem firmy i rodzajem wykonywanej pracy. Program pozwala na dużą elastyczność, bo w roli benefitu
można wybrać jedną aktywność prozdrowotną lub połączyć kilka. Istnieje szansa uzyskania dofinansowania z UE.

autor: Aneta Dolega / foto: archiwum własne

Wellbeing – korzyści dla pracownika
- lepsze postrzeganie swojego pracodawcy i miejsca pracy
- zmniejszenie poziomu stresu i napięcia
- zredukowanie odczuwalnego bólu i dolegliwości spowodowanych pracą
- zredukowanie odczuwalnego zmęczenia
- lepsze samopoczucie i poprawa koncentracji
- zwiększenie wydajności i efektywności
- z większone poczucia work-life balance i wprowadzenie prawdziwej kultury wellbeing do organizacji
- zwiększenie motywacji do pracy

głowy. Ćwiczenie mięśni przeciwstawnych nie tylko uchroni nas przed
kontuzjami ale także przyniesie szybkie i widoczne efekty. Pompując
świadomie krew do tkanki mięśniowej prowadzimy do jej odżywienia,
co bezpośrednio wpływa m.in. na jej wzrost i regenerację. Poza tym
równomiernie wzmacniamy i rzeźbimy nasze ciało, żadna jego część
nie zostaje pominięta.
Spalanie pod kontrolą

Trening cardio przedłuża życie i ma dobry wpływ na układ krążenia.
Faktycznie ćwiczenia wytrzymałościowe mają zbawienne działanie na
nasze serce, ale także na ciało – to jedna z najlepszych form wysiłku
sportowego, dzięki której możemy pozbyć się zbędnych kilogramów.
Bieganie, pływanie, jazda na rowerze, stepper, rowerek stacjonarny, orbitrek – to część ćwiczeń, które można wykonywać w ramach treningu
cardio.
– Wśród urządzeń, z których korzystamy w ramach treningu obwodowego znajduje się orbitrek. To świetna rzecz, szczególnie da osób,
które nie lubią lub nie specjalnie mogą biegać – mówi Angelika Tomaszewska. – Orbitrek nie tylko spali nadmiar zalegającej tkanki tłuszczowej, ale poprawi także wygląd dolnych odcinków ciała, w szczególności podkreślając kształty pośladków i mięśni dwugłowych ud. Trening
cardio wykonywany przy jego pomocy jest nie tylko skuteczny, ale także bezpieczny: nie nadwyręża pracujących stawów. Stawy kolanowe
i biodrowe wykonują łagodny i miarowy ruch, dzięki czemu nie zostają
obciążone.

Chcesz poprawić przede wszystkim zdrowie oraz swoją sylwetkę i sprawić, by ciało wyglądało na wysportowane i ujędrnione, ale jednocześnie
nie chcesz wyglądać jak kulturysta? Jest kilka podstawowych zasad,
które nam w tym pomogą. Dobrze w tym przypadku rozpocząć trening
od mniejszych obciążeń, które z czasem trzeba zwiększać. Ważna jest
duża ilość powtórzeń. Dzięki temu tkanka tłuszczowa zaczyna ulegać
spalaniu a mięśnie wzmocnieniu. Powinno się wykonywać przynajmniej
dwa obwody treningu siłowo-wytrzymałościowego. Ćwiczenia należy
wykonywać bardzo starannie. Dokładne ruchy przyniosą dużo lepsze Rozciąganie dla zdrowia
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Laser erbowy iPixel Er:Yag 2940 nm to technologia ablacyjna,
która w precyzyjny sposób tworzy w skórze mikronakłucia tzw.
pixele. Takie termiczne, kontrolowane uszkodzenie jest silnym
stymulantem do przebudowy skóry, w wyniku którego powstają
nowe włókna kolagenowe i elastyny oraz kwas hialuronowy.
To dlatego iPixel świetnie sprawdza się przy zmianach i uszkodzeniach
strukturalnych skóry, przebudowując je i stymulując powstanie nowej,
zdrowej tkanki. iPixel działa w sposób frakcyjny, co pozytywnie wpływa
na szybkość gojenia się obszaru poddanego zabiegowi.

Laser erbowy iPixel Er:Yag 2940 nm to technologia ablacyjna,
która w precyzyjny sposób tworzy w skórze mikronakłucia tzw.
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CONCEPT
BY MARTHA
– TO PROSTE!
Z pewnością słyszałaś już o Concepcie by Martha. Jeśli nie, to nie doszukuj
się gwiazdek i drobnych druczków – zostając ambasadorką Enklawa Institute
korzystasz z zabiegów do 40% taniej! Dodatkowo: twoją metamorfozę
opublikujemy w Magazynie Prestiż, a także na Facebooku i Instagramie.
Napisz do nas i dowiedz się więcej: recepcja@enklawa-institute.pl

Zapraszam
Marta Czerkawska Burgs
właściciel / specjalista terapii laserowych
i doboru terapii zabiegowych / linergistka / Permanent make up

Aleja Wojska Polskiego 40/20, Szczecin
+48 503 139 369 |
/ dermalogicaszczecin
www.enklawa-institute.pl

Insulinooporność
– droga do cukrzycy
Insulinooporność to w ostatnim czasie bardzo popularny temat. Doktor Grzegorz Skuza, internista i diabetolog, tłumaczy skąd się bierze,
do czego prowadzi i jak systemy ciągłego monitorowania glukozy mogą
nam pomóc, gdy już zachorujemy na cukrzycę.

Zmniejszona wrażliwość na insulinę, bo tak w skrócie można rozumieć
insulinooporność, inaczej: osłabiona reakcją biologiczna w komórkach
wątrobowych, tłuszczowych i mięśniowych. To prosta droga do cukrzycy typu 2 i wbrew powszechnej opinii, nie jest przyczyną, a skutkiem
nadmiernej wagi. Wśród innych przyczyn tego zaburzenia są: niedostateczna aktywność fizyczna, spożywanie nadmiaru kalorii (w tym cukrów
prostych, tłuszczów zwierzęcych, żywności mocno przetworzonej),
przyjmowanie niektórych leków (np. glikokortykoidów, neuroleptyków,
środków przeciwdepresyjnych czy przeciwgruźliczych), hormonopatie
(np. zespół Cuschinga, hipogonadyzm, zespół policystycznych jajników),
przewlekłe procesy zapalne, przewlekły stres, hemochromatoza i nieregularny tryb życia (np. mała ilość snu oraz zmianowy tryb pracy).
Badanie prawdę ci powie

Insulina jest hormonem produkowanym przez trzustkę, otwierającym
glukozie drogę z krwi do komórek wątrobowych, tłuszczowych i mięśniowych. Jeśli nie działa efektywnie, komórki nie przyjmują odpowiedniej ilość glukozy. Wtedy trzustka produkuje więcej insuliny aby utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Gdy produkcja już nie może
być dalej zwiększona lub spada, w organizmie dochodzi nieprawidłowej
glikemii na czczo lub nieprawidłowej tolerancji glukozy, a następnie cukrzycy. W badaniach laboratoryjnych na problem wskazuje podwyższony poziom insuliny, potem dodatkowo nieprawidłowa glikemia na czczo
i podwyższony poziom glikemii w testach obciążeniowych. Uwagę lekarza prowadzącego wywiad z pacjentem powinny zwrócić: wzmożony
apetyt i skłonność do jedzenia słodkich posiłków czasem paradoksalne
spadki glikemii. W badaniu przedmiotowym mamy do czynienia z nadwagą lub otyłością – najważniejszy jest pomiar masy ciała i obwodu
brzucha w talii (norma dla kobiet: poniżej 80 cm, u mężczyzn: poniżej 94
cm), w badaniu USG brzucha niepokojącym wskaźnikiem jest stłuszczenie wątroby i trzustki.
Po pierwsze: zmiana nawyków

Leczenie skupia się na zmianie nawyków, ale przy niekorzystnych wynikach laboratoryjnych zwłaszcza glukozy włączana jest metformina,
lek, wokół którego było ostatnio sporo zamieszania. W mediach pojawiły się informacje o jego zanieczyszczeniu, ale wobec bieżących wyników kontroli Ministerstwo Zdrowia i Naczelny Konsultant do Spraw
Diabetologii nie zalecają odstawienia leku. Nie ma w tej chwili podstaw
do jego wycofania ponieważ metformina poza obniżeniem glukozy i insuliny zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia oraz nowotworów układu pokarmowego a odstawienie przyniesie więcej strat niż korzyści. Dla
osób których ta argumentacja nie przekonuje, pozostaje wyciągnięcie
wniosku - odchudzajmy się do momentu, gdy leczenie metmorfiną nie
będzie nam po prostu potrzebne czyli gdy poziomy glukozy ulegną normalizacji.
Nowoczesne technologie w służbie zdrowia

W diabetologii pojawiło się wiele nowości , które coraz częściej zastępuje glukometry w procesie diagnostycznym i które całkowicie zmieniają spojrzenie na cukrzycę, zwłaszcza u chorych przyjmujących insulinę.
Te nowości to systemy ciągłego monitorowania: w mojej praktyce zetknąłem się z FreeStyle Libre i systemem Eversene. W pierwszym przy-

padku w tkankę podskórną w sposób bardzo mało inwazyjny wprowadzany jest chip, który działa przez 2 tygodnie. Przy pomocy specjalnej
aplikacji chory może odczytywać wyniki przykładając do chipu własny
telefon komórkowy. Monitorowany jest nie tylko bieżący poziom glukozy (dane zbierane są co 5 minut), ale także wyniki do 8 godzin wstecz.
Dzięki takiemu rozwiązaniu widzimy, jak długo pacjent miał podwyższony poziom cukru lub ile czasu trwało niedocukrzenie i wreszcie widać,
jak wysoki cukier po obfitej kolacji rzutuje na wysokie wartości glikemii
na czczo. Natomiast w przypadku systemu Eversene chip wprowadza
się pod skórę na okres 6 miesięcy. Co 5 minut wynik przekazywany jest
za pomocą bluetootha do telefonu – bez potrzeby zbliżania go do implantu. Statystycznie każdy z nas zagląda to telefonu minimum 100
razy dziennie sprawdzając smsy, informacje, pogodę, maile czy przeglądając YouTube albo Facebooka, a zatem tyle razy Pacjent widzi swoje
poziomy glukozy. Zapisy można też oglądać w systemie ciągłym. Dzięki
tak często zbieranym informacjom zdecydowanie łatwiej kontrolować
chorobę, a lekarz z pacjentem są w stanie wychwycić wszystkie popełniane błędy i je skorygować. Dodatkowo systemy proponują interakcje:
w razie bardzo szybkiego spadku glikemii grożącego niebezpiecznym
niedocukrzeniom lub przy bardzo wysokich wartościach i zbliżaniu się
do granic normy włączają się alarmy zabezpieczające chorego przed powikłaniami. Pacjent musi zjeść posiłek lub dodać insulinę. To tylko dwa
przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w służbie naszemu
zdrowiu.

kt/foto: Lucjola Runiewicz

Umów się na konsultację: tel. 504-610-955
www.grzegorzskuza.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

Mikropunktura

– sposób na problemy skórne
Wymyślili ją brazylijscy entuzjaści poszukujący skutecznych metod leczenia defektów skórnych. W Centrum Kosmetologii przy ul. Santockiej
tę nowoczesną technikę z powodzeniem stosuje Agnieszka Iwasiuk, specjalistka makijażu permanentnego.
Metoda ta polega na powierzchniowej, wolnej od krwawienia, biostymulacji naskórka, która pobudza procesy regeneracyjne i tym
samym zapewnia poprawę niedoskonałości skóry. – Za pomocą mikropunktury niwelujemy: blizny atroficzne (ubytkowe), np.
po trądziku lub ospie, blizny hipertroficzne (przerostowe), keloidy (bliznowce), przebarwienia, odbarwienia, zmarszczki, zwiotczenia, rozstępy i cellulit – wymienia pani Agnieszka. – Opracowując blizny lub zmarszczki, często dołączam dermopunkturę,
śródskórną biostymulację. Blizny płaszczyznowe, powstałe wskutek
oparzeń i ciężkich urazów, powodują często przykurcze i napięcia,

a już jeden zabieg daje niesamowite efekty i ulgę. Czas wykonania mikropunktury jest krótki i waha się od 10 do 30 minut – wyjaśnia.
Gabinet makijażu permanentnego i medycznego Agnieszka Iwasiuk
PMU Academy zaprasza na zabiegi wykonywane metodą mikropunktury wszystkich, którzy borykają się z problemami skórnymi. Właścicielka
pragnie pomagać kobietom w odzyskaniu pełni kobiecości, dlatego dla
Amazonek, kobiet po mastektomii oraz po rozszczepie wargi proponuje zabieg mikropigmentacji estetycznej gratis.

kt/foto: materiały prasowe

Agnieszka Iwasiuk
Podstawą jej wiedzy zawodowej jest wieloletnia praktyka. Potwierdzeniem
specjalizacji są liczne dyplomy ukończenia profesjonalnych szkoleń krajowych
i zagranicznych z zakresu makijażu permanentnego, mikropunktury i mikropigmentacji medycznej. W ostatnich dwóch latach była dwukrotnie finalistką Międzynarodowych Mistrzostw w Makijażu Permanentnym. Co roku uczestniczy
w konferencjach międzynarodowych, aby doskonalić swój warsztat. Jako szkoleniowiec i trener makijażu permanentnego współpracuje z najlepszymi markami
w tej branży.
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Zdrowie i uroda

Centrum Kosmetologii
Szczecin, ul. Santocka 18/18, I piętro
/ AgnieszkaIwasiukPMU

ODMŁADZAJĄCY

LASER

Zapraszamy do L.A.Beauty na dwustopniowy
zabieg odmładzający iPixel i ClearLift.
Połączenie nowoczesnej technologii dwóch
laserów Harmony XL Pro to gwarancja jeszcze
lepszych efektów! Laser iPixel wnika w głębsze
warstwy skóry i skutecznie usuwa zmarszczki,
blizny i rozstępy, a wszechstronny zabieg ClearLift
wyrównuje koloryt skóry, przywraca jej młody
i zdrowy wygląd.

Przy zakupie pakietu
clear LIFT, otrzymasz

50% rabatu
na pakiet
PIXEL

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

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek- piątek: 9:00 – 21:00 | Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela: 11:00 – 17:00

Nowy Rok ze zdrowym,
olśniewającym uśmiechem
Postanowienia noworoczne – kto z nas ich przed sobą nie stawia? Jedni pragną zmienić własne nawyki żywieniowe, inni chcą w końcu zacząć regularnie chodzić na siłownię. Większość naszych postanowień dotyczy zmiany życia na zdrowsze. To bardzo dobrze. Proponujemy, byście poszli za
ciosem, i zadbali również o kondycję jamy ustnej – gwarantujemy, że możliwość pochwalenia się zdrowym, pięknym uśmiechem poprawi komfort
Waszego życia w stopniu nie mniejszym niż najlepsza dieta.
Wybierz szczoteczkę soniczną

Szczotkowanie zębów powinno odbywać się co najmniej dwa razy
dziennie. Ważne, by było nie tylko regularne, ale również skuteczne,
dlatego dobrym pierwszym krokiem na drodze do poprawienia kondycji
jamy ustnej może okazać się inwestycja w szczoteczkę soniczną. Urządzenie to gwarantuje nawet sześć razy (!) bardziej efektywne usuwanie
płytki nazębnej od klasycznej szczoteczki manualnej.

kolejnym miesiącu dokładać jeden dzień. Jeśli będziesz konsekwentny,
w czerwcu Twoje zęby będą nitkowane codziennie! Szeroką gamę rekomendowanych nici dentystycznych możecie znaleźć w internetowym
sklepie denthelp.pl.
Umów się na wizytę kontrolną do dentysty

Godnym polecenia modelem jest szczoteczka Smilesonic EX, która potrafi pracować z maksymalną prędkością aż 96 000 ruchów na minutę.
Ma aż pięć różnych trybów pracy, a w zestawie z nim znajdziemy cztery
wymienne końcówki o zróżnicowanym działaniu.

Regularne wizyty u dentysty, nie rzadsze niż co 6 miesięcy, pomagają
uniknąć potencjalnych problemów związanych z rozwojem chorób przyzębia. Dzięki wczesnemu wykryciu próchnicy możliwe jest leczenie metodami minimalnie inwazyjnymi, a tym samym ograniczenie wydatków.
Pamiętaj, dotrzymywanie terminów wizyt ustalonych wspólnie z lekarzem ma istotny wpływ na powodzenie leczenia stomatologicznego.

Nitkowanie zębów jest tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze, niż
szczotkowanie. Czynność ta może uchronić Cię przed próchnicą oraz
zapaleniem dziąseł. Aby weszła Ci w nawyk, możesz zacząć od nitkowania przestrzeni międzyzębowych dwa razy w tygodniu, i w każdym

Specjaliści potwierdzają, że nawet nasz wymuszony, co najmniej 15-sekundowy uśmiech znacząco wpływa na poprawę humoru. Zadbaj o higienę jamy ustnej i chwal się swoim zdrowym, olśniewającym uśmiechem przez cały rok!

Nitkuj zęby co najmniej raz dziennie

Uśmiechnij się

Punkt stacjonarny sklepu Denthelp.pl znajdziesz w Centrum Handlowym Atrium Molo,
ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin

OKAZJA!!!
CENA 549 000 zł

BEZRZECZE UL. JESIONOWA - domy w zabudowie bliźniaczej
tel.: 501 679 678, 502 506 789
reklama

„O co biega?”
6 stycznia 2020 r.
Teatr Współczesny
w Szczecinie

Rezerwacja biletow:
www.impresariat.bilety.fm

|

www.maduradeweloper.pl

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
Dzień dobry. Panie Doktorze, moim problemem jest uporczywa
oponka na brzuchu z którą mimo ćwiczeń nie mogę sobie poradzić.
Moja budowa ciała jest typu jabłka, mam szczupłe nogi i ręce, pozostaje jednak uporczywa oponka. Zbliża się sezon postanowień
noworocznych i chciałabym poddać się jakiejś terapii, która pomogłaby mi zwalczyć mój problem. Nie wiem jaki zabieg będzie najskuteczniejszy. Proszę o radę eksperta. Pozdrawiam Monika

Panie Doktorze, urodziłam dwójkę dzieci. Do tej pory nie miałam
czasu dla siebie, ale w końcu postanowiłam to zmienić. Nadmiar
zbędnych kilogramów, które zostały po ciążach, wiotka skóra,
a także blizna po cesarskim cięciu i rozstępy w okolicy brzucha
i na piersiach sprawiły, że nie czuję się już tak kobieco jak kiedyś.
Proszę o pomoc i podpowiedź, jakimi zabiegami powinnam się zainteresować. Pozdrawiam, Alicja.

Pani Moniko, miejscowo zlokalizowana tkanka tłuszczowa na brzuchu
to częste zjawisko. Jednym z najskuteczniejszych zabiegów na tę okolicę jest zabieg Onda. Onda to urządzenie wykorzystujące prądy elektromagnetyczne o wysokich częstotliwościach 2,45GHz ( CoolwavesTM),
służące modelowaniu sylwetki. System Onda to urządzenie medyczne
służące do leczenia lipodystrofii, cellulitu oraz zwiotczeń skóry w zakresie całego ciała. Urządzenie wyposażone jest w system chłodzenia kontaktowego dzięki czemu zabieg jest bezbolesny, a tkanka zewnętrzna
chroniona przed przegrzaniem. Onda posiada dwie głowice: płytkiego
działania, która doskonale ujędrnia skórę i redukuje cellulit oraz głębokiego działania, która redukuje tkankę tłuszczową i głęboki cellulit. Zabieg wykonuje się przy jednoczesnym użyciu obydwu głowic. W trakcie
trwania zabiegu pacjent odczuwa przyjemne ciepło. Urządzenie ma za
zadanie wywołanie tak zwanego stresu metabolicznego komórek tłuszczowych – adipocytów, które następnie pod wpływem dostarczonej
energii zmieniają swoją strukturę chemiczną i w kolejnych procesach
ulegają rozpadowi. Dzięki temu podczas już pierwszego zabiegu możemy uzyskać efekt gładszej, bardziej jędrnej skóry i rozpocząć proces
usuwania nagromadzonej miejscowo tkanki tłuszczowej. Onda cieszy
się niezwykłą popularnością wśród naszych pacjentek ze względu na
widoczne efekty oraz długotrwałe rezultaty. Warto więc udać się na
bezpłatne konsultacje kosmetologiczne do naszej Kliniki w celu dobrania indywidualnych rozwiązań.

Pani Alicjo, ciąża to piękny czas w życiu każdej kobiety. Jednak nie tylko u Pani pozostawia po sobie widoczne „ślady”. Zbędne kilogramy - to
oczywiście dobrze zbilansowana dieta i aktywność fizyczna. Jednak
w dzisiejszych czasach możemy wspomagać się urządzeniami, które
mają wpływ na modelowanie sylwetki i utratę zbędnych centymetrów.
Ostatnio, zabiegiem numer jeden wśród naszych klientek jest Onda,
gdzie przy wykorzystaniu mikrofal Coolwaves docieramy selektywnie
do nagromadzonej tkanki tłuszczowej. Zabieg jest bezinwazyjny i bezbolesny. Oprócz redukcji tkanki tłuszczowej, jednocześnie ujędrniamy
skórę i redukujemy cellulit. Kolejnym urządzeniem, które cieszy się dużą
popularnością jest Endermologia. W naszej Klinice posiadamy zarówno
Endermologię Alliance, jak i Cellu M6 Endermolab. Oprócz działania wyszczuplającego i antycellulitowego, urządzenia te mają zastosowanie
w przypadku obrzęków czy napięć mięśniowych. Blizna po cesarskim
cięciu oraz rozstępy, które również są bliznami możemy zredukować
przy użyciu laserów ablacyjnych. W naszej ofercie mamy ich kilka, także
zapraszamy na konsultację.
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DBAMY O TWÓJ
ZDROWY UŚMIECH
25 lat doświadczeń, ciągłego rozwoju, pogłębiania i certyfikowania zdobytej wiedzy
dało wymierny efekt w postaci tysięcy wyleczonych i zadowolonych pacjentów.

Szczecin, ul. Mariacka 6/U | tel. 91 423 57 57
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Daniel Źródlewski

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

Recenzje teatralne
Teatr Współczesny w Szczecinie

Jakub Wassermann „Kaspar Hauser”

foto: Piotr Nykowski

Reżyseria: Jakub Skrzywanek, dramaturgia Grzegorz Niziołek
Jakub Skrzywanek wraz z dramaturgiem Grzegorzem Niziołkiem
sięgnęli do losów Kaspara Hausera. Jednak w ich spektaklu nie
poznamy historii przetrzymywanego w odosobnieniu przez kilkanaście lat tajemniczego chłopaka, poddanego później intensywnej
socjalizacji. Enigmatyczna figura Hausera oraz rozbudzająca do
dziś emocje tajemnica związana z jego pochodzeniem są jedynie inspiracją do zupełnie innej opowieści – traktatu o przemocy, teatralnego laboratorium, w którym badane są jej źródła. To, co słyszymy
każdego musi poruszyć. Musi boleć, uwierać, kłuć, czy gryźć. Przestroga czy audyt współczesnej kondycji człowieka?
Spektakl zdaje się przynależeć do nurtu sztuki konceptualnej, skupiającej się na intelektualnym charakterze dzieła, co już Skrzywanek pokazał w swoich poprzednich realizacjach. Nie sposób zanegować trafnej wnikliwości i wysokiej wartości dzieła, ale odkrycie
znaczeń i sensów bez uprzedniego przygotowania dla wielu może
być trudne, a nawet niemożliwe. Szczególnie, że powieść Wassermanna nie jest jedynym pretekstem literackim – to także „Sny
obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz” Piotra Cywińskiego
oraz rozważania Paula Johanna von Feuerbacha – wieloletniego
protektora Hausera, ale tu jako prekursora nauki prawa karnego.
Skupiając się na intelektualnych wartościach twórcy pozbawili
spektakl pewnej teatralności. Owszem zachwyca atmosfera widowiska wraz z monumentalnymi rozwiązaniami, ale gubią się rytmy
(a właściwie nie istnieją), przeszkadza brak spójności scen przedzielonych nachalnymi black out’ami. Nierówne i chaotyczne są
konstrukcje poszczególnych scen, niepotrzebne jest rozproszenie
przestrzeni akcji na widownię oraz foyer teatru.
Zespół aktorski Współczesnego na poziomie do którego jesteśmy
przyzwyczajeni – rzetelnie i konsekwentnie przygotowane po-
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staci. Najwyrazistsze kreacje stworzyły Beata Zygarlicka (Sędzia
Feuerbach) oraz Maria Dąbrowska (Pani Behold). Pierwsza z nich
stanowcza, konkretna i wyrazista. Druga bezlitośnie prawdziwa,
przejmująca i fenomenalna ruchowo. Tytułowa postać została
zmultiplikowana – w Kaspara Hausera wcieliła się Alex Freiheit
oraz Piotr Boratyński znani jako prowokacyjny performersko-muzyczny duet SIKSA. Ich wymownie milczące kreacje pełne
są niepokoju i zadziwiającej szczerości (tutaj odsyłam do bardzo
osobistego tekstu Freiheit w programie do spektaklu). A emocje,
które towarzyszyły im w tej pracy są przede wszystkim słyszane
w znakomitej, niepokojącej oprawie muzycznej ich autorstwa (wraz
z Konstantym Usenko). Świetne kostiumy, jednocześnie nawiązujące i przeczące epoce, stworzył Tomasz Armada. Agata Skwarczyńska zaproponowała oryginalne rozwiązania scenograficzne – od
ascetycznej, niemal pustej sceny po monstrualny namiot imitujący
bogato zdobione wnętrze z rzeźbiarskimi przedstawieniami antycznych filozofów. Prestiżowe 5/6.

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof robotniczo-chłopski.

Krótkie nogi
Nie wierz kłamcy. Bez względu na to, w jakiej siedzi redakcji. Nie
dawaj wiary łgarzowi, czy to z tej, czy z tamtej strony podziału.
Kłamca kłamcą pozostaje i na zainteresowanie Twoje nie zasługuje. Przed wielu laty bardzo popularny był napis na murach polskich
miast: „telewizja kłamie”. Ten poważny zarzut dotyczył i wciąż
dotyczy, nie tylko telewizji, ale również i radia, czy prasy. Tak,
to smutny fakt, lecz media kłamią. I nie mam na myśli oczywistych nieprawd, jakimi karmią nas internetowe strony. Okłamują
nas ci, którzy o prawdę powinni walczyć jak Różokrzyżowcy pod
Jerozolimą, dziennikarze dzienników i wiadomości, bez względu
na kolor flagi pod którą pracują. Jedną z podstawowych, obowiązujących wciąż zasad jakimi powinien kierować się każdy dziennikarz informacyjny, jest rzetelne sprawdzenie prawdziwości podawanej informacji. Istotne są również obiektywizm i bezstronność.
Ale może, ponieważ jestem już dość stary, to pewnie ominęły
mnie zmiany w tym zakresie? Na to wygląda.
Z zawodowego przyzwyczajenia, kiedy tylko mogę, oglądam w telewizji oba, skrajne programy informacyjne. Ten o 19.00 i również
ten pół godziny później. Gdy w jednym słyszę o „tysiącach manifestantów”, w drugim mówią mi, że to „garstka aktywistów”. Jeden
dziennikarz donosi o klęsce, a pół godziny później, inny przekonuje bez zmrużenia powiek, że to jednak sukces. Jedni, że dobrze,
drudzy, że źle. Czarne, albo białe. A ja już sam nie wiem, czy wziąć
zieloną, czy czerwoną tabletkę na skołowaną głowę?
Przyglądam się, obserwuję, czytam, słucham i myśl jedna w głowie owej skołowanej kołacze: czym kieruje się pracownik mediów,
który z pełną świadomością swojego czynu okłamuje słuchaczy,
widzów, czytelników? Czy do kłamstwa zmusza go głód, strach,
czy tylko charakter podleca i kłamcy? Czy zasypia spokojnie, czy
patrzy w oczy ekspedientce w osiedlowym sklepie? A może, gdy
szkaluje kogoś z imienia i nazwiska, czerpie z tego satysfakcję na-
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tury erotycznej? No, jakiś poważny powód musi być. Nie można
aż tak degradować własnego imienia, godności, bez wyraźnego
i ważnego powodu. Nad tym, o czym rozmawiają z przyjaciółmi
nie zastanawiam się z prostej przyczyny. Oni nie mogą mieć przyjaciół, bo do przyjaźni trzeba mieć charakter.
Zapytasz Czytelniku, skąd raptem tyle mojej uwagi poświęconej
zjawisku dość wstrętnemu, choć pospolitemu? Ano, ze strachu.
Z prostej obawy przed niepostrzeżonym początkiem upadku obyczajów. Upadek ów przesącza się powolutku i rozlewa szeroko
po naszej codzienności. Coraz rzadziej zauważamy zmianę we
własnej reakcji na rzeczy złe. Coraz bardziej powszednieje zwykłe
chamstwo, wulgaryzuje się język, giną dobre tradycje i zwyczaje. Słuchamy kłamstw nie krzycząc, że to kłamstwo. Patrzymy
na agresję, nie przeciwstawiając się jej dostatecznie skutecznie.
Cieszymy z dowcipasów, nie rozumiejąc żartu. Słuchamy Martyniuka, nie pamiętając Młynarskiego… Wpatrzeni w ekrany smartfonów wciskamy „lajka” laureatce nagrody Nobla, nie znając ani
jednego słowa z Jej bogatej twórczości.
Akceptując kłamstwo niepostrzeżenie sami stajemy się kłamcami. Godząc się na wciskaną nam chałturę, do chałturników się
upodabniamy. A nasza pozorna aktywność, ogranicza się do zrobienia „selfika” na protestacyjnym wiecu.
Nie wierzcie kłamcy, nie ufajcie tandecie. Świat, mimo, że tak zagrożony przez naszą cywilizację, oraz medialnych kłamców wciąż
jest piękny. I tylko kłamca powie Ci, że jest inaczej.
Piękna życząc i nieustającego zachwytu nad naszego świata urodą, śmiało wkraczam w nowy rok. Bo wciąż mam nadzieję i wiarę. Wiarę w ludową prawdę, która mówi, ze kłamstwo ma krótkie
nogi.

HISTORIA ZABÓJCY (?)
ZE SZCZECINA
Józef Cyppek nazywany jest polskim Hannibalem Lecterem. Za zabójstwo został skazany na śmierć i w 1952 roku stracony. – Przeanalizowałem
akta sprawa i jest mnóstwo niejasności. Skazano go za zabójstwo, którego tak naprawdę nie udowodniono – mówi Jarosław Molenda, autor książki
„Rzeźnik z Niebuszewa. Seryjny kanibal czy kozioł ofiarny władz PRL-u?”. – Sprawa trwała tydzień, proces 4-5 godzin. Nie przesłuchano nawet
najważniejszych świadków.
Dlaczego zdecydował się pan na analizę sprawy Józefa Cyppka?

Jak chyba każdy twórca lubię szukać nowych wyzwań, a takim była
książka: rodzaj śledztwa dziennikarskiego. Paradoksalnie historia Rzeźnika z Niebuszewa to jedna z najbardziej znanych opowieści powojennego Szczecina, a tyle lat nie doczekała się porządnego opracowania,
bazującego na faktach, a nie na plotkach. To nie pierwsza moja książka,
w której podejmuję próbę zmierzenia się z legendą, ale w tym przypadku dochodził wątek osobisty: kilkadziesiąt lat mieszkam w Świnoujściu.
Skoro więc żaden szczeciński autor nie chciał tknąć tego tematu, dlaczego nie ja? Dlaczego o naszej historii ma pisać warszawiak czy poznaniak?

96

Wydaje mi się, że nie do końca Pan dowierza oficjalnej wersji zdarzeń. Co rodzi największe wątpliwości w tej sprawie?

Rzetelność pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Nikogo
nie interesowało poznanie prawdy. Winnego już wytypowano. Klasyczny przypadek: "dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie". Sam proces
toczył się za zamkniętymi drzwiami, a w prasie pojawiła się jedna, jedyna notka o wyroku i oczywiście wcale nie na pierwszej stronie: tak jakby
to miało miejsce w dzisiejszych czasach.

Cyppek miał udowodnione jedno zabójstwo. Przypisuje mu się wiele innych. Mógł zostać kozłem ofiarnym w celu odtrąbienia sukcesu
przez ówczesne organy ścigania?
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Ja bym to jeszcze inaczej sformułował: skazano go za jedno zabójstwo,
a nie udowodniono, bo przy niezależnym sądzie i dobrym adwokacie
ta sprawa mogła (i powinna) potoczyć się inaczej. A tak został kozłem
ofiarnym, choć w jakiś sposób był współwinny: w końcu zwłoki znaleziono w jego mieszkaniu, ale czy on sam zabił? Czy w ogóle zabił? Może
tylko pomagał w pozbyciu się zwłok? Najłatwiej było uczynić z niego
kozła ofiarnego, ale nie tyle w celu odtrąbienia sukcesu, co raczej wyciszenia sprawy i uspokojenia nastrojów społecznych. To były trudne
lata, dochodziło do samosądów w Polsce, jak pogrom kielecki, w samym
Szczecinie rok przed Cyppkiem o mało nie doszło do linczu na sowieckim oficerze, który zastrzelił kilku szczecinian. Teraz proszę sobie wyobrazić, do czego może dojść, gdy sąd wypuszcza Niemca (Cyppek miał
pochodzenie niemieckie – przyp.red.), który zaszlachtował młodą Polkę
i to kilka lat po wojnie, w czasie gdy wciąż była żywa pamięć tego, co
wyprawiali hitlerowcy? Wystarczyłaby iskra i gotowy "pogrom szczeciński".
Co, pana zdaniem, miało wpływ na niego, że dokonał takiego bestialskiego czynu? Czy morderstwo Ireny Jarosz miało tylko podtekst seksualny?

Jeśli zamordował rzeczywiście Rzeźnik z Niebuszewa, a nie jego sąsiedzi, którzy tego dnia uczestniczyli razem z nim libacji, to motyw jest
jasny: napaść na tle seksualnym pod wpływem alkoholu, być może
w grę wchodzi nasilająca się trauma spowodowana wcześniejszymi wydarzeniami w życiu Józefa Cyppka. W książce wskazuję też na inny trop,
ale bynajmniej nie chodzi o możliwość handlu ludzkim mięsem, choć
oczywiście analizuję i ten wątek.
Jakie były najpoważniejsze uchybienia w śledztwie?

Sprawa trwała tydzień, tak zwany proces 4-5 godzin. Nie przesłuchano
najważniejszych świadków, nie pobrano odcisków palców z narzędzi
zbrodni. Na kuriozum zakrawa protokół sekcji zwłok, w którym patolog
stwierdza, że ofiara Cyppka zginęła od kilku uderzeń w głowę. Pytanie:
na podstawie czego wysnuł ten wniosek, skoro nie przebadał tej głowy,
bo wciąż spoczywała w jeziorku Rusałka? To tylko wierzchołek góry lodowej moich wątpliwości...
Co podczas studiowania akt, zaskoczyło pana najbardziej?

Niewielka liczba dokumentów, a mimo to jest w nich tyle zastanawiających aspektów, że można się zastanawiać, czy niechlujstwo prowadzących śledztwo wynikało tylko z braku kompetencji czy było zamierzone:
ba, wręcz narzucone "z góry"? Po prostu wyrok zapadł wcześniej, trzeba było dorobić trochę papierków, upozorować śledztwo i jak najszybciej schować akta do archiwum.
Dlaczego warto zapoznać się z książką?

Po pierwsze to nie tylko opowieść o "polskim Hannibalu Lecterze",

lecz także historia pierwszych powojennych lat Szczecina. Moim zdaniem, by lepiej zrozumieć ówczesne wydarzenia, należało przedstawić
kontekst dziejowy, polityczny, obyczajowy. Myślę, że wielu szczecinian
dobrze zna dzieje swojego miasta już pod polskimi rządami, ale proszę
pamiętać, że książka jest kierowana do czytelników w całej Polsce: taki
zabieg wydał mi się konieczny. I moim zdaniem książka na tym zyskuje.
Poza tym to pierwsze opracowanie, w którym autor starał się dociec
prawdy na podstawie tego, co namacalne, udowodnione, możliwe do
zweryfikowania. Zrezygnowałem z zeznań 10-letnich "świadków", którzy wszystko "doskonale pamiętają", ale gdy wgłębić się w ich rewelacje, to okazuje się, że są to opowieści w rodzaju "jedna baba drugiej
babie". No i może dobrze najpierw przeczytać książkę, zanim na ekrany
kin w przyszłym roku wejdzie inspirowany tą historią film w reżyserii
Pawła Lewandowskiego "Miasto nocą".

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe
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Podaruj sobie zdrowy, piękny uśmiech
chirurgia stomatologiczna / protetyka / implanty
70-385 Szczecin | ul. Mickiewicza 49a | tel. 666 525 222
66-470 Kostrzyn nad Odrą | ul. Jagiellońska 2b/1 | tel. 796 555 222,
e-mail: estedent.eu@gmail.com | www.estedent.eu

foto: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

foto: Panna Lu, na zdjęciu: Sylwia Różycka

NAMALOWANE
NA SZKLE

FRANCUSKA IKONA
NA SCENIE

W szczecińskim zamku można zobaczyć ciekawą wystawę poświęconą
ludowemu malarstwu na szkle: „Po czym poznać świętego?”. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Malunki na
szkle, oferowane na jarmarkach przy sanktuariach, nabywane były przez
pielgrzymów. Miały one dla swoich właścicieli szczególną wartość. Według wierzeń obrazy zawieszane w chacie zapewniały jej mieszkańcom
wszelką pomyślność i chroniły od nieszczęścia. Dzieła są przykładem
twórczości ludowej rozwijanej na przestrzeni od XVIII do XIX wieku,
głównie w Hrabstwie Kłodzkim i Ziemi Kamiennogórskiej. Mogły również
powstać w okolicy Jeleniej Góry w sąsiedztwie hut szkła w Szklarskiej
Porębie i Piechowicach. Dzisiaj w zbiorach muzealnych stanowią cenne
świadectwo kultury materialnej dziedzictwa kulturowego regionu dolnośląskiego.

Przed nami ciekawa premiera w Teatrze Polskim. Pod koniec styczna na
jego deskach zobaczymy „Piaf” Pam Gems w reżyserii Jana Szurmieja.
Spektakl opowiada o słynnej francuskiej pieśniarce, która do dziś budzi
ogromne emocje. Napisano o niej wiele biografii, ale niektóre fakty z jej
życia wciąż są tajemnicą. Twórczość Piaf należy do klasyki piosenki francuskiej i wciąż jest chętnie słuchana na całym świecie. Sztuka Pam Gems
to portret tej wybitnej artystki, ukazujący ją nie tylko w świetle reflektorów, ale i za kulisami, w życiu prywatnym. Oba te światy przenikały jednak
te same uczucia: nienasycenie życiem, szaleńcza tęsknota za miłością
i byciem kochaną. Przez tłumy i przez tego Jedynego. W spektaklu zabrzmi kilkanaście piosenek Piaf. Aktorom towarzyszyć będzie zespół grający muzykę na żywo. W rolę francuskiej ikony wcieli się Sylwia Różycka,
w obsadzie także m.in. Olga Adamska, Katarzyna Sadowska, Piotr Bumaj,
Michał Janicki i Dariusz Majchrzak.
kw

kw
Zamek, Galeria Przedmiotu, do 23 lutego

Premiera: 25 stycznia, godz. 19.00, Scena na Łasztowni

reklama

BODY & SOUL STUDIO
KINGA KOWALCZYK

makijaż permanentny, zabiegi anty aging, pomoc w problemach skórnych,
walka z bliznami, zabiegi laserowe, usuwanie tatuaży i makijaży permanentnych
tel.: +48 501 098 361 |

/ studio.kinga | www.body-soul.pl

Szczecin ul. K.Szymanowskiego 8/2
Producent i dystrybutor kosmetyków najwyższej jakości
PMU Professional Organic Cosmetics

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

PROSTE

POŻEGNANIE
PERFECTU

SZCZĘŚCIE

„Nie płacz Ewka”, „Chcemy być sobą”, „Kołysanka dla nieznajomej”, „Niewiele Ci mogę dać”, „Autobiografia”, „Ale wkoło jest wesoło” – to tylko
kilka hitów z bogatego repertuaru zespołu Perfect. Gigant polskiej sceny rockowej, mimo okresów burz i naporów, roszad personalnych czy
przerw, zawsze wracał z podniesionym czołem oraz nowymi piosenkami.
Jak będzie tym razem? Grupa niedawno ogłosiła, że rusza w pożegnalną
trasę koncertową. Mówi się, że to ostatnie sceniczne występy w blisko
czterdziestoletniej karierze Markowskiego i spółki, na szczęście zostaną
po nich ponadczasowe piosenki oraz wierni fani. Trasę promuje wymowny cytat ze szlagieru „Niepokonani”: „Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny
zejść”. Supportem w Szczecinie będzie duet Jackpot. Spieszcie po bilety,
póki jeszcze są w sprzedaży.

Michalina Grzesiak, autorka bestsellerowej książki „Krystyno, nie denerwuj matki”, powraca z nową publikacją. „Krysia” ukazuje świat oczami
dziecka. Pięciolatki, której widzenie i rozumienie to wyższy stopień wtajemniczenia. Książka Grzesiak to nie sztampowy przewodnik dla rodziców, ale barwna, pełna uczuć oraz złotych myśli opowieść. – Szczęśliwe
dzieci, które mogą być Krysiami i szczęśliwi dorośli, którzy z Krysi nie
wyrośli. To wielka sztuka: zachować w sobie trochę dziecka. Nie myśleć
kolorami skóry, konwenansami, opiniami innych, nie patrzeć na płeć. Wiedzieć, chociaż przez chwilę, co jest w życiu ważne. Znów zedrzeć buty,
farbować włosy bibułą, gadać z mamą o przedszkolnych dramatach, a potem zasypiać w samochodowym foteliku – napisała o tej publikacji Anna
Ciarkowska. „Krysia. Mała książka wielkich spraw” Michaliny Grzesiak została wydana przez Czwartą Stronę.

kw
Netto Arena, 6 marca, godz. 20.00
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kw
Filharmonia, 3 stycznia, godz. 19.00

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
Touch
NALisa
ZABIEGI
MONA LISA TOUCH

reklama

Wesele na 100 osób All INCLUSIVE - 249 zł / osoba

OFERTA
OBOWIAZUJE
DO KOŃCA
STYCZNIA
2020

W OFERCIE:
wynajem sali EUROPEJSKA 33, szerokie menu, dekoratorka,
alkohol plus drinki, Dj-wodzirej z nagłośnieniem i oswietleniem,
scena, podswietlenie LED sali, pokrowce na krzesła i kwiaty

ul. Europejska 33 Szczecin | 502 082 600 | INFO@EUROPEJSKA33.EU
/ EUROPEJSK33 | WWW.EUROPEJSKA33.EU

foto: Łukasz Rajchert

foto: materiały prasowe

CZTERECH
WIOLONCZELISTÓW

DRUGA
SZANSA

Muzycy młodego pokolenia, międzynarodowe sceny i oryginalne brzmienie. Polish Cello Quartet tworzą Tomasz Daroch, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta oraz Adam Krzeszowiec. Artyści studiowali u czołowych pedagogów wiolonczeli w Polsce oraz na świecie. Zespół powstał w 2011
roku i regularnie występuje podczas międzynarodowych festiwali muzycznych. Współpracował też z wieloma wybitnymi muzykami klasycznymi oraz jazzowymi, w tym Tonym Malabym, Natem Wooleyem i Dominikiem Połonińskim. W 2019 roku zespół otrzymał prestiżową nagrodę
Fryderyka za album zawierający kompozycje Grażyny Bacewicz. W repertuarze PCQ są przede wszystkim utwory oryginalnie skomponowane na
kwartet wiolonczelowy, a w Szczecinie usłyszymy m.in. „Offenbachianę
II” Piotra Mossa oraz „Balladę i Rapsodię” Kazimierza Wiłkomirskiego.

Czy każdemu warto dawać drugą szansę? Na to pytanie odpowiada spektakl „Zacznijmy jeszcze raz”. Ola Wolf z maestrią napisała sztukę bardzo
bliską polskiemu widzowi, ciepłą i mądrą. Głównymi bohaterami spektaklu są terapeutka oraz pacjent. Ona uzdrawia związki małżeńskie, on je
rujnuje. W pewnym momencie przyjdzie im rozegrać pojedynek. Zawalczą o najwyższą stawkę: miłość. „Zacznijmy jeszcze raz” to spektakl dla
dwóch aktorów. Świetnie odnajdują się w nim Aldona Jankowska i Tomasz
Sapryk, którzy doskonale czują klimat komedii. Oboje uprawiają stand up,
parodię, improwizują oraz kochają kabaret. Ten spektakl stwarza im doskonałą okazję do żonglerki tymi wszystkimi formami. Podobno w życiu
najważniejsze są wiara, nadzieja, miłość i... uśmiech. Wszystko to odnajdziecie w „Zacznijmy jeszcze raz”. Bawcie się dobrze!
kw

kw
Filharmonia, 15 stycznia, godz. 19.00

Pleciuga, 25 stycznia, godz. 17.30
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Pokochaj piękno!
· zabiegi na ciało · endermologia
· zabiegi na twarz · face-modeling
· stylizacja paznokci
Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty

foto: materiały prasowe

foto: Piotr Nykowski

KOLACJA
NA POŻEGNANIE

SIEROTA
EUROPY

Jak pozbyć się najlepszych przyjaciół? Nic prostszego, wystarczy zaprosić ich do siebie do domu na wystawną kolację przy świecach. Uśmiechać
się do przyjaciół uroczo, wprawiać ich w doskonały nastrój i rozmawiać
z nimi na tematy, które ich przyjemnie zajmują. Po prostu miły i niezapomniany wieczór. Oczywiście nie należy ich uprzedzać, że to wasze ostatnie wspólne spotkanie. Oto przepis na wielką katastrofę towarzyską.
De Alexandre de la Patellière i Matthieu Delaporte stworzyli genialną „Kolację pożegnalną”, którą dzięki Impresariatowi będzie można zobaczyć
w Szczecinie. Inteligentne dialogi, znakomici aktorzy i piękne dekoracje
– to trzeba zobaczyć. Małgorzata Foremniak, Katarzyna Skrzynecka, Janusz Chrabior oraz Piotr Gąsowski rozbawią was do łez. To będzie niezapomniany spektakl!

Historia Kaspara Hausera, nastolatka porzuconego przez opiekuna na
ulicach Norymbergi, zwanego „sierotą Europy”, w XIX wieku wstrząsnęła
społeczeństwem. Umieszczony w ciemnym lochu, przekazywany z rąk
do rąk jak przedmiot, przyjmowany przez kolejne mieszczańskie rodziny, bez skrupułów ponownie wyrzucany... Zabawka, kuriozum, obiekt
badań. Przeznaczenie Kaspara spełniło się na oczach sytych i zadowolonych mieszczan, niedopuszczających do siebie myśli, że to oni byli tak
naprawdę sprawcami popełnianych na nim zbrodni. W historii sprzed 200
lat Teatr Współczesny próbuje odszukać zapowiedzi losu milionów ludzi
XX i XXI wieku – uciekinierów, ofiar systemu, bezpaństwowców, których
wciąż przybywa. Z reżyserię odpowiada Jakub Skrzywanek, w roli Kaspara zobaczymy: Alex Freiheit oraz Piotra Buratyńskiego. Spektakl powstał
na podstawie powieści „Kasper Hauser” Jakuba Wassermanna.

kw
Teatr Współczesny, 13 stycznia, godz. 18.00

reklama
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kw
Teatr Współczesny, 23 i 24 stycznia, godz. 19.00

foto: Rafał Remont

foto: Natalia Kapsa

Dla młodych odkrywców

Opłatek biznesmenów
Wigilia Izbowa to tradycja Północnej Izby Gospodarczej. Co roku przedsiębiorcy spotykają się przed Gwiazdką, by złożyć sobie najlepsze życzenia,
podsumować rok oraz porozmawiać o planach na przyszłość. Pamiętają też
o dzieleniu się sercem, bo fundują wspaniałe prezenty dzieciom z domów
dziecka. Tegoroczne spotkanie odbyło się w restauracji Hotelu Novotel.
Gwiazdą wieczoru był duet: aktorka Teatru Polskiego Sylwia Różycka oraz
tenor Felipe Cespedes Sanchez. 				
kw

„Vicky and Patti Explore The World” to ciekawa anglojęzyczna książka
edukacyjna, która powstała dzięki współpracy Beaty DeSantis i Katarzyny
Openchowskiej z Our World Explores Club. W grudniu w Pałacu Rajkowo
odbył się wieczór autorski, na którym zaprezentowano tę wyjątkową publikację. Na wydarzeniu pojawili się specjalni goście m.in. z Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Morskiej, Zespołu
Parków Krajobrazowych Woj. Zachodniopomorskiego oraz szczecińskiego
Muzeum Narodowego. Nie zabrakło też innych atrakcji.
kw

Beata Pluta, Adam Badach, Sławomir Piński, Marek Kubik

Od lewej Dariusz Puchała, Wojciech Skwarczyński, Adam Skwarczyński,
Elżbieta Skwarczyńska, Zofia Wagner, Katarzyna Openchowska, Beata
i Jonathan DeSantis

Sylwia Różycka, Felipe Cespedes Sanchez

Katarzyna Openchowska, Beata DeSantis

Hanna Mojsiuk, Jarosław Tarczyński, Dariusz Wieczorek

Autorki Książki z córkami: Vicky i Patti

Piotr Wolny, Silvio Moritz

Goście wydarzenia

Andrzej Lebdowicz, Hanna Lebdowicz, Lilla Sobczyk, Mirosław Sobczyk

Katarzyna Openchowska, Beata DeSantis
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foto: Jarosław Gaszyński

Święto Exotic Restaurants
Bombay – 25 lat, Buddha – 7, Tokyo – 5, Bollywood – 3 i Shanghai – 2. W grudniu
zespół Exotic Restaurants przygotował dla swoich gości wyjątkowe wydarzenie: egzotyczny weekend urodzinowy. Było 5 tortów, specjalne menu i losowanie atrakcyjnych nagród, czyli biletów lotniczych do Bangkoku lub Delhi oraz
samochodów Lexus na weekend. Urodziny uświetniło pojawienie się gwiazd
m.in. Edyty Górniak. Wspólnie z Exotic Restaurants świętowała rekordowa liczba gości, a my życzymy im jeszcze wielu tak udanych rocznic.
kw

Buddha świętuje 7 lat działalności

Zbigniew i Teresa Matyjek

Bombay celebruje 25 urodziny

Beata Sobolewska (Plenty Restauracja) i Mariusz Łuszczewski (Exotic Restaurants)

Edyta Górniak i Mariusz Łuszczewski

Shanghai świętuje 2 urodziny

Tokyo celebruje 5 rocznicę

Bollywood świętuje 3 rocznicę

Ilona Perera z Vittorio
Curtarelli i Mariuszem
Łuszczewskim

Goście restauracji
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Od lewej: Michał Puszyński, Katarzyna Luterek-Puszyńska, Dagna
Skitek i Maciej Skitek (Shanghai)

Goście restauracji z Mariuszem Łuszczewskim

Mariusz Łuszczewski, Marek Bakalarz z przyjacielem

Goście restauracji

Mariusz Łuszczewski z partnerką – Paulą Meevą

Goście restauracji

Goście restauracji

Goście restauracji

Goście restauracji

Goście restauracji

Goście restauracji
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foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

foto: Lucjola Runiewicz

Pierwsza piątka Be Beauty

Wyglądaj jak VIP

O czym rozmawiają kobiety przy winie? Podczas 5 urodzin Instytutu Urody
Be Beauty panie rozmawiały o samochodach i robotach... co prawda tych
gotujących i sprzątających, ale jednak! Właścicielka Agata Kampioni, podziękowała gościom za minione lata, poczęstowała wszystkich pysznym
tortem i zaprosiła na pokaz nowego zabiegu. Ekipa Instytutu dała popis
kulinarnych umiejętności, a dla stałych klientek były też prezenty i loteria
z atrakcyjnymi nagrodami.
			
kt

Optyk Trendy stale rozwija swoją ofertę. Niedawno zorganizował dla swoich
klientów pierwszy wieczór VIP, który odbył się w salonie firmy w CHR Galaxy. Zaprezentowano najnowsze kolekcje marek premium takich jak: Dior,
Max Mara czy Porsche Design. Atrakcją był też pokaz makijażu biznesowego wykonany przez Karolinę Okońską, specjalistkę wizażu z kliniki medycyny estetycznej Joanny Dudziak.
			
kt

Od lewej: właścicielka Instytutu Urody Be Beauty Agata Kampioni,
pracownik oświaty Katarzyna Parszewska, pracowniczki Instytutu:
Ewelina Rafińska i Dominika Czerniak

Od lewej: Sylwia Hanitz odbiera nagrodę od właścicielki Instytutu

Od prawej: Krystian Rostecki, kierownik salonu Optyk Trendy Katarzyna
Kordus, Marta Rostecka, dr Wojciech Gosławski, dr Ewelina Lachowicz

korniki x2
Daria Pliszka

Od lewej: Katarzyna Parszewska, Marta Sakowicz, Ewelina Rafińska

Magdalena i Przemysław Powązkowie

Od prawej: Karolina Okońska (ekspert ds. wizażu z kliniki Joanny Dudziak)
oraz zespół salonu Optyk Trendy w CHR Galaxy: Klaudia Wiśniewska, Elwira
Rurka, Katarzyna Kordus, Joanna Hrynkiewicz

Od lewej: adwokat Joanna Ziemak-Lis, Agata Kampioni
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foto: Lucjola Runiewicz

foto: Diana Marczewska i Paulina Budziak

Nowa siedziba i wyzwania

Siła kobiet

Zespół pracowników Krawczyk Nieruchomości miał okazję świętować rozwój własnej marki. Właściciel, Michał Krawczyk, zaprosił wszystkich, którzy
przez lata towarzyszą jego firmie. Przeważnie to pośrednicy bywają w domach swoich klientów, realizując zlecone im zadania, tym razem jednak to
klienci gościli w nowym biurze firmy.

Women Performance by Bońkowscy to wydarzenie dedykowane kobietom.
Ma na celu wspieranie pań, motywowanie ich do zmian i doceniania własnych kompetencji. To także zwrócenie uwagi na fakt, że kobiety są siłą
napędową wielu biznesów. Tegoroczna impreza odbyła się w filharmonii, a
wśród gości specjalnych tej edycji były Jolanta Kwaśniewska i Dorota Wellman. Wieczór upłynął w znakomitej atmosferze. Wiele pań wyszło z niego
z nową siłą oraz inspiracją do działania i spełniania własnych marzeń. kw

kt

Od lewej: notariusz Aneta Kowalska, Michał Krawczyk, Zofia i Wiesław Majewscy
(właściciele Almex Recykling), Maciej Podlasiński (właściciel Uniserv)

Michał Krawczyk (w środku) z Małgorzatą i Arkadiuszem Śnieżkami
(U Śnieżków, Pałac i Winnica Rajkowo)

Dorota Wellman i Jolanta Kwaśniewska

korniki x2
Dorota Wellman z Agatą Pleśniarowicz

Mecenas Dorota Gutowska z mężem profesorem Piotrem Gutowskim,
Michał Krawczyk

Sprzedaż książek Jolanty Kwaśniewskiej i Doroty Wellman

Właściciele biura (Iwona i Michał Krawczykowie) z przyjaciółmi

Od lewej: Nina Manduk- Czyżyk, Jolanta Kwaśniewska

Od lewej: Wojciech Wierzchucki, Monika Pyszkowska, Dorota Wellman,
Agnieszka Drabik

Zespół Krawczyk Nieruchomości (od lewej: Michał, Iwona, Dorota, Wiesia,
Ewa, Magda)
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foto: Lucjola Runiewicz

foto: Jarosław Gaszyński, Bońkowscy British Auto

Piękno w biznesie

Brytyjska klasa motoryzacyjna

W poszukiwaniu naturalnego piękna: pod takim hasłem odbyło się kolejne
spotkanie Szczecin Business Ladies. Tym razem przedsiębiorcze kobiety odwiedziły Klinikę Dr Stachury. Podczas kameralnego, przyjemnego wieczoru
rozmawiano o naturalnym wyglądzie, dbaniu o potrzeby skóry oraz znaczeniu piękna w dzisiejszych czasach. – Prawdziwa dama, bez względu na wiek,
zawsze wygląda nienagannie i jest piękna – stwierdziły zebrane panie. kw

Pod koniec listopada w Szczecinie odbyła się premiera nowego Land Rovera Defender. Wydarzenie miało miejsce w Trafostacji Sztuki, a imprezę poprowadził Rafał
Jemielita znany z programu „Automaniak”. Duże zainteresowanie wzbudziła historia Michała Worocha, który mimo wózka inwalidzkiego, przejechał obie Ameryki
starszą wersją terenówki. Na scenie pojawił się też Przemek Kossakowski, który
odsłonił samochód w nowym wydaniu. Gospodarzami wieczoru była grupa Bońkowscy, która wprowadza do miasta nowy punkt dealerski: Jaguar Land Rover. kw

Jolanta Szczepańska- Andrzejewska, Monika Wasilewska-Serwiak, Kamila
Stachura, Nina Manduk-Czyżyk, Beata Pluta, Monika Niedźwiecka

Kamila Stachura, Katarzyna Opiekulska-Sozańska, Nina MandukCzyżyk, Monika Niedźwiecka, Monika Wasilewska-Serwiak

Premiera nowej terenówki

korniki x2
Land Rover Defender

Beata Pluta, Jolanta Kowalewska, Ewa Karpisz, Anna Turkiewicz, Kamila Stachura,
Katarzyna Opiekulska-Sozańska, Jolanta Szczepańska-Andrzejewska, Monika
Niedźwiecka, Monika Wasilewska-Serwiak

Krzysztof Bratos (dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej mBank) i Beata
Kulgawczuk (dyrektor ds. Inwestycji)

Jolanta Kowalewska, Ewa Karpisz, Anna Turkiewicz, Kamila Stachura

Dziennikarz Rafał Jemielita i Michał Woroch

Monika Niedźwiecka, Monika Wasilewska-Serwiak, Anna Tarnowska

Dariusz Bońkowski (współwłaściciel firmy), Michał Stoltmann (prezes)
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foto: Jarosław Gaszyński

foto: Jarosław Gaszyński

Jazz na otwarcie

Album ze starą duszą

Dobra muzyka, kameralny klimat i koncerty gwiazd. W Szczecinie otworzył
się nowy klub muzyczny. Wydarzenie uświetnił występ Michała Martyniuka,
pianisty i kompozytora jazzowego, który otrzymał nominację do Fryderyka 2019 w kategorii Debiut Roku – Jazz. Nowy klub to prawdziwa gratka dla
melomanów, a dodatkowy plus to lokalizacja miejsca, na starym mieście,
a dokładniej Podzamczu.
		
kw

Premiera albumu „Kamienica w Lesie. Instagramowe wędrówki szczecinianki” Moniki Szymanik przyciągnęła tłumy. Goście z ciekawością słuchali
historii autorki i cierpliwie czekali w długiej kolejce po publikację. Wśród
nich pojawiło się kilka znanych szczecińskich osobistości. Spotkanie miało
miejsce w pięknej auli Zespołu Szkół Nr 8. W albumie znajdziecie mnóstwo
zachwycających zdjęć oraz ciekawych opowieści, my także się tam znaleźliśmy, gdyż jako pierwsi napisaliśmy o niezwykłej pasji Moniki.
kw

Od lewej Kasia Buja Kazuba, Monika Krupowicz

Tłumy na premierze

Michał Martyniuk, Marian Jakubik (właściciel lokalu)

Monika Szymanik (autorka albumu)

Sylwester Ostrowski z kolegą

Przemek Głowa ( przewodnik miejski)

Konrad Szymanik (mąż autorki książki)

Michał Martyniuk i muzycy
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foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

foto: Rafał Remont

Marella od serca
Świąteczny nastrój, pokaz mody i akcja charytatywna. Salon Marella zaprosił znane szczecinianki, by wystąpiły na wybiegu w szczytnym celu. Organizatorzy zebrali ponad 40 misiów Fundacji TVN, a także ogromną ilość innych podarunków.
Wszystko to oraz częściowy dochód z wydarzenia zostanie przekazane małym
pacjentom Oddziału Onkologii oraz Hematologii Szpitala przy Unii Lubelskiej,
a także podopiecznym Oddziału Psychiatrii w Zdrojach. – Wasze otwarte na pomoc serca sprawiają, że pragniemy organizować właśnie takie akcje, aby wspólnie mnożyć dobro – stwierdzili organizatorzy. 			
kw

Aleksandra Podzielna, Beata M. (youtuberka)

Ewa i Henryk Sawka (Galeria Sawka)

Kobietom wszystko… Volvo
Jeden z grudniowych wieczorów w Volvo Auto Bruno upłynął w towarzystwie kobiet pełnych inspiracji, pomysłów i energii. Poruszono wiele ciekawych tematów – od literatury, zdrowia oraz urody, po najnowsze rozwiązania technologiczne w motoryzacji, pozwalające chronić środowisko,
w którym żyjemy. A to wszystko działo się podczas trzeciej edycji Volvo
Car Cafe, której hasłem przewodnim tym razem było: „Kobietom Wszystko
Volvo”. 						
kw

Od lewej: Anita Gałek, Nina Kaczmarek (Kobietowo.pl)

korniki x2

Piotr Hegel (doradca ds. klientów flotowych Volvo Auto Bruno)

Jowita Machnacka (Vanity Instytut), Dorota Bas (Vanity Instytut)

Dr Ewelina Dymkowska (właścicielka Dymkowska Clinic)

Małgorzata Śnieżek (Pałac Rajkowo), Chantal Pawełczak

Sylwia Trojanowska (pisarka, trener, coach)

Uczestniczki pokazu mody

Uczestniczki wydarzenia
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Kroniki

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 Art ul. Śląska 9a
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
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna
ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców Wielkopolskich 79
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
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
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
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
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
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
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
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
Willa Flora ul. Wielkopolska 18
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. Bogusława X 9/4
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Artetamina ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6

Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Arena ul. Władysława Szafera 158-160
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
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
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot ul. Krzywoustego 15/U3
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 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
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
Krawczyk Nieruchomości ul. Jagiellońska 22/2
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
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
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
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego 67
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka Odrzańska 18U

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
Piastów 30 al. Piastów 30
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 Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
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
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
Sushi & Pasta 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
Batlamp ul. Milczańska 30A
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. Kaszubska 58
Deni Cler al. Wojska Polskiego 27
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
Hexeline CH Galaxy - parter
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
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
SISI Bridal al. Piastów 4/1
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
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
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
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
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16

Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Aggie Hairstyles ul. Wielkopolska 22/2
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul.
Wielkopolska 32
Artmasters ul. Ostrowska 44
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
Centrum Makrobiotyczne Wakame
Pl. Żołnierza Polskiego 16
Centrum Kosmetologii ul. Santocka 18/18
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Dymkowska Clinic al. Powstańców Wielkopolskich 79
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
Fizjopomoc Medical Center ul. Witkiewicza 61
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
Medestetic ul. Okulickiego 46
MOI Instytut Kobiecego Piękna ul. Wielka Odrzańska 28a
Natural Skin Clinic ul. Krasińskiego 10/5
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
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk
ul. Szymanowskiego 8
Studio Fryzjerskie ul. Śląska 6
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
vitaCare ul. Mickiewicza 6/2
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
Yasumi ul. Staromłyńska 19
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej Aleja Kwiatowa
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Follow Me ul. Wendy 10A
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pałac Młodzieży al. Piastów 7
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
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

