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Zmierzch łobuza
Na naszej październikowej okładce postać barwna i nieprzeciętna.
Krzysztof Skiba słynie z ciętego języka, mocnych opinii i… niekonwencjonalnych działań – delikatnie mówiąc. Na przykład przykuwał się
do kaloryferów, protestując przeciwko niewypłacaniu tantiem autorskich, zjadał formularze PIT, a w katowickim Spodku w trakcie występu
zespołu Big Cyc wyszedł na scenę i gdy tylko upewnił się, że na sali jest
premier Jerzy Buzek, długo się nie namyślając, pokazał mu swoje… gołe
pośladki. Po wielu latach postanowił się jednak zrehabilitować. „Panie
profesorze chciałbym przeprosić za pewien happening sprzed lat. Byłem
młody i głupi”. Były szef rządu nie zawiódł – zachował się z klasą i pokazał, że ma do siebie dystans. „A… pamiętam. Fajna dupa – powiedział
i podał mi rękę” – napisał Skiba na Facebooku. Ale to już przeszłość.
Lider Big Cyca, pełnoetatowy łobuz i hulaka przeszedł metamorfozę absolutną. Skiba stał się fit, a rockandrollowy tryb życia poszedł w odstawkę. Nie pije, nie pali, zdrowo się odżywia ale nie lubi o tym rozmawiać,
bo jak twierdzi – to nudne. Nie zmieniło się tylko jedno – ostrze jego
satyry nadal tnie równo i nie oszczędza nikogo. Z miną wesołka i prześmiewcy Skiba podnosi tematy ważne dla nas wszystkich. I co ciekawe,
doskonale zna i bardzo lubi Szczecin.
– W Szczecinie przeżyłem sporo ciekawych historii i to nie tylko związanych z ekscentrycznymi imprezami – wspomina w wywiadzie Kuby Jakubowskiego. – Rocker Pub był taką moją szczecińską miejscówką, można
powiedzieć nawet, że byłem tam przedłużeniem baru. Proszę zwrócić
uwagę na czas przeszły, bo to były czasy, gdy piłem alkohol. Poza tym
mam tutaj wielu przyjaciół i kumpli, więc jeśli mam czas, to zawsze mogę
zadzwonić i ktoś mnie ugości. Przy okazji pozdrawiam Henia Sawkę,
z którym rozmowa zawsze jest prawdziwą, intelektualną ucztą. Z nim
nie ma kurtuazyjnej gadki z dupy, po której masz wrażenie, że tylko straciłeś czas.
Panie Henryku, pozdrawiam również w imieniu redakcji!

Izabela Marecka
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Anna Ołów - Wachowicz

Pijarowiec z zawodu,
polonistka z wykształcenia,
szczecinianka z wyboru.
Autorka fejsbukowego
bloga „Jest Sprawa”. Mama
Filipa i Antosi. Ogrodniczka,
bibliofilka, kinomanka. Swoją
pierwszą książkę pisze właśnie teraz.

Związki w czasach zarazy,
czyli – nadszedł październik
„Chyba będę chory”. Ten komunikat zawsze odpala mi w mózgu
wycie syren Nostromo. No to ewakuacja! Nadchodzi mór. Dzieci
do matki, kota sąsiadom, znak czerwoną farbą na drzwi i modlić
się, żeby los oszczędził. Mnie i moje nerwy. Powiadamianie sanepidu póki co sobie podarujmy, bo to zwykły KATAR.
Będzie, będzie się działo, jak mówi pewien ludowy poeta. Kiedy
bowiem mój mężczyzna jest chory to cień pada na Ziemię i nie ma
co tu sobie robić jakichś podśmiechujek, bo on naprawdę niemal
kona. Ustaliłam kilka rzeczy z matką, bratową i przyjaciółkami
i to jest tak: jeśli ewakuacja nie wchodzi w grę, trzeba opanować
kilka zasad, bo nie ma co się kopać z koniem. Kiedy mężczyzna
jest chory, cierpi w ciszy (pomiędzy jednym a drugim komunikatem w stylu: „Podasz mi termometr? Zrobisz mi herbaty? Podasz
koc? Podasz pilot?”). Kiedy mężczyzna jest chory, to zawsze musi
to być jakaś rzadka i odmienna mutacja banalnego kataru – groźniejsza, cięższa i poważniejsza. To zwykły katar nie jest, nie nie.
Nawet jeśli ktoś już kiedyś na coś podobnego zapadł, to na pewno
nie miał tak koszmarnych dolegliwości. Kiedy mężczyzna jest chory to boleje z godnością. Jest niczym konający król z obliczem pooranym cierpieniem. W płaszczu z koca, ciągnącym się z łoża boleści, wlecze się na tron. Bo musiał akurat. Nadludzkim wysiłkiem
naciska spłuczkę, więc nie przyczepiajmy się, że na opuszczenie
deski sił zbrakło dzielnemu temu bohaterowi. Deski nie opuścił,
ojej. On padół ziemski niemal opuszcza!
Kiedy mężczyzna jest chory, absolutnie nie wolno ruszać
go z miejsca w którym padł. Nawet, jeśli jest to barłóg urządzony centralnie przed telewizorem, na salonowej kanapie w reprezentacyjnym miejscu waszego mieszkania. Przecież to mogłoby
go dobić. Należy go tu ogacić, zaopatrzyć i starać się omijać.
W żadnym wypadku nie odbieramy choremu pilota! Badania naukowe dowodzą, że mężczyzna w stanie infekcji bezpieczniej czuje się z pilotem ściskanym w garści. Kiedy mężczyzna jest chory,
w wyniku wysokiej temperatury stanu podgorączkowego, pilot
w zasadzie wtapia mu się w dłoń.
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Kiedy mężczyzna jest chory to wie, że to może być już koniec.
On to wie, on nie lekceważy, tak jak my, powagi sytuacji. Zaczyna
żegnać się z rodziną („Chyba jutra nie dożyję”), żałuje za błędy
(„Mogłem tę grubszą kurtkę zakładać”) i wyraża głęboki, świadomy żal. Nad sobą. Kiedy mężczyzna jest chory, staje się bardzo
wrażliwy. Świat w telewizji postrzega jako zły, politykę jako złą,
a sąsiada jako drania, który bezdusznie naparza wiertarką udarową, kiedy tu ludzie konają. Kiedy mężczyzna jest chory, staje
się ekspertem: „Te lekarstwa nie działają”. „Ten termometr jest
zepsuty”. „Ten program jest durny”. „Mama robiła lepsze kopytka”. Kiedy mężczyzna jest chory, staje się również miłosierny. Nieledwie wczoraj wyrżnął w pień dwie cywilizacje, spalił osadę lub
strzelał do „Niemców”. A dziś? Odpuszcza biedakom. Niech sobie
żyją w swoim cyberświecie, cieszą się, klonują. Przynajmniej oni.
Kiedy mężczyzna jest chory, nie ma ochoty na żaden seks – choć
wcześniej prowokował go nawet twój strój ochronny do oprysku
drzewek owocowych. Dziś, złożony temperaturą 36,9 tkwi w stuporze, a testosteron wycieka z niego wysmarkiwany w chusteczki higieniczne z Rossmana. Kiedy mężczyzna jest chory, pragnie
jedynie, abyś była dla niego aniołem. Oraz: pielęgniarką, matką,
siostrą, kucharką, psychoterapeutką, rehabilitantka, kelnerką,
pokojówką, kaowcem, trefnisiem, lekarzem lub farmaceutą. Masz
być tym wszystkim naraz bez prawa do zakładania związków zawodowych.
Kiedy mężczyzna jest chory, po prostu, staraj się go nie dodusić
jednak poduszką. Powiedz sobie, że go kochasz, może się przekonasz. Jemu akurat teraz głośno tego nie mów, bo może się biedak
rozkleić jeszcze bardziej, albo – jeśli powyższe wyznanie raczej
rzadko przechodzi Ci przez usta, zacznie podejrzewać, że już naprawdę z nim źle. To nie, lepiej milcz. Ogólnie, milczeć nie zaszkodzi, bo można za dużo powiedzieć, a tu po dwóch dniach przecież
będzie po wszystkim.
I wtedy Ty może ogłoś taki porządny PMS? Równowaga w związku to podstawa.

Felieton

BESTSELLER
STUDIOS

MENNICA
MAZOVIA

OKRA RESORT
& SPA

Klinika ExcelMed świadczy pełen zakres usług stomatologicznych, implantologię, diagnostykę
RTG i kosmetykę dentystyczną.
To także bogata oferta zabiegów
z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. W komfortowych
warunkach, w samym centrum
Szczecina, oferuje terapie odmładzające anty-anging. Tutaj zlikwidujemy zmarszczki, pozbędziemy
się cieni pod oczami, poprawimy
owal twarzy, powiększymy usta,
a także odmłodzimy dłonie i dekolt. Dodatkowo odprężymy się
i zrelaksujemy oddając się w ręce
profesjonalnych masażystów i innych specjalistów.

To fotograficzne studio e-com-

Szczecin, Kopernika 6/2

www.bestsellerstudios.co

Do tej pory firma posiadała placówki
w Warszawie i Katowicach. W celu
ułatwienia zakupu kruszców klientom z północno-zachodniej Polski
postanowiła otworzyć biuro w Szczecinie. Mennica sprzedaje wyłącznie
fizyczne złoto, srebro oraz platynę,
które można kupić w postaci sztabek
i monet bulionowych. Klient może
zdecydować w oddziale, jaka forma
lokowania kapitału będzie najlepsza
a pomogą mu w tym wykwalifikowani
doradcy. Polska Mennica Mazovia jest
certyfikowanym dystrybutorem renomowanych dostawców, takich jak C.
Hafner czy Canadian Mint. Oferowane
produkty pochodzą z najbardziej znanych, światowych mennic takich jak
Argor-Heraeus, PAMP, PerthMint czy
Rand Rafinery. Wszystkie wymienione
mennice posiadają akredytację LBMA.

To obiekt hotelowo-gastronomiczny położony nad uroczym
jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim. Dysponuje 20 pokojami, na
gości czekają również 2 studia
i 6 dwupoziomowych apartamentów z widokiem na jezioro,
a wszystko utrzymane w wysokim standardzie. O podniebienia
mieszkańców hotelu dba restauracja, która otwarta jest także
dla mieszkańców Drawska. Poza
wykwintnymi daniami i przystawkami z menu można zamówić
także pizzę. OKRA to także relaks
i wypoczynek. Goście mogą skorzystać z dużego basenu, sauny
i jacuzzi. Oprócz tego czekają na
nich atrakcje związane z lokalną
turystyką, m.in. wycieczki po regionie i przejażdżki kajakiem.

Szczecin, ul. Jagiellońska 85/8
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reklama

merce znajdujące się w Gole-

niowskim Parku Przemysłowym.
Posiada 22 studia fotograficzne,

a jego głównym celem jest two-

rzenie wysokiej jakości obrazów.
Wszechstronne portfolio BS Stu-

dios obejmuje prawie wszystkie
obszary fotografii komercyjnej:

od zdjęć robionych na modelach,

manekinach lub wieszakach przez

szeroko rozumianą postprodukcję (w tym retusz i kontrolę ja-

kości) po edytoriale i kampanie
reklamowe.

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

Krzywym okiem
Pojawiły się dwie wiadomości – tradycyjnie, dobra i zła. Na początek
może ta pierwsza. Otóż znana amerykańska stacja telewizyjna CNN podała sensacyjną i szokującą informację – w naszym województwie – zachodniopomorskim, a dokładniej w niewielkiej wsi Chwarszczany (niedaleko Myśliborza), może się znajdować legendarny Święty Graal – kielich,
w którym miało dojść do przemienienia wina w krew Chrystusa podczas
Ostatniej Wieczerzy. Nie wiadomo czy istniał czy też nie, ale szukało go
i szuka wielu na całym świecie od lat. Nawet wybitny poszukiwacz zaginionej arki Indiana Jones. A tymczasem w Chwarszczanach znajduje się
kaplica i warownia wzniesione przez legendarnych templariuszy w 1232
roku. Oni to mieli być w posiadaniu Świętego Graala od czasu wypraw
krzyżowych. A w chwarszczańskiej kaplicy znajduje się podziemna komnata. A w niej georadar archeologów, którzy prowadzą tam badania od
lat, wykrył kryptę ze szczątkami rycerzy templariuszy. I według amerykańskiej TV, to może być przełom w poszukiwaniach Świętego Graala.
No bo jest szansa, że być może znajduje się on właśnie w tej krypcie.
Właśnie w tej małej wsi, gdzieś na końcu świata.
Podobno jak tylko amerykańska stacja podała tę sensacyjną wiadomość, to zagotowało się w całym Hollywood. Steven Spielberg i Georga
Lucas odpowiedzialni za przygody dr Indiany Jonesa zaczęli gorączkowe
przygotowania do kolejnej części przygód
archeologa. Choć jak wszyscy pamiętamy
Indiana już raz odnalazł kielich. Ale wypadł mu z rąk, poturlał się w rozpadlinę
skalną i przepadł gdzieś we wnętrzu Ziemi. Na szczęście nie wpadł w łapy atrakcyjnej archeolog - blondynki – faszystki,
która za swą łapczywość została ukarana
również spotkaniem z lawą drzemiącą we
wnętrzu ziemskiej skorupy. Ale wiadomość z Chwarszczan podobno wszystko
zmieniła. Jest szansa na powrót Indiany
Jonesa i Świętego Graala. Tym razem akcja będzie się działa na Pomorzu Zachodnim, bo ślady templariuszy odkryto także
w Myśliborzu i Rurce. Niewykluczone, że
scenariusz stworzy Dan Brown, który przecież jest specjalistą od tego
zakonu. Czeka nas więc na pewno sporo zwrotów akcji, niewykluczony jest udział jakiegoś kolejnego demonicznego fanatyka od któregoś
z tajemniczych stowarzyszeń rządzących światem z wygodnej kanapy
albo agenta (lub agentki) Watykanu. Filmowcy gromadzą już pieniądze,
kompletują ekipę, odtwórca głównej roli Harrison Ford zamówił kilka
lekcji języka polskiego, aby móc (jakimś cudem) wymówić nazwę wioski Chwarszczany. Łatwo sobie wyobrazić jak to może wyglądać: „What
is this? Hłau…, hłuoskany…, hłoou…, hłauszżdżanyyy…F..k, f..k, f..k!!!”.
Szkoda tylko, że Pan Samochodzik, który również szukał skarbów templariuszy nie weźmie w tym udziału. Ani porucznik Borewicz – lata już
nie te. Zresztą kolejka chętnych do odnalezienia Świętego Graala jest
dużo dłuższa. Przecież teraz prawie każda stacja TV w Polsce ma jakiś program poświęcony poszukiwaczom skarbów. Tłumy już ganiają
po polskich polach z wykrywaczami metalu. A że nasi rolnicy niegłupi, to
czasami „sprzedadzą” takiemu jednemu z drugim poszukiwaczowi niby
tajną informację, że na jego polu jest zakopany skarb. Ci biedacy rzucają się z detektorami i łopatami i przekopują pole wzdłuż oraz wszerz.
Skarbu oczywiście nie ma. I niejeden z poszukiwaczy po takim doświad-

czeniu może stracić serce do takiego sposobu spędzania wolnego czasu
i zarabiania na życie. A niesłusznie, bo przecież poszukiwania skarbów,
to pewna forma sportu, rekreacji, zdrowo jest się poruszać na świeżym
powietrzu, z odrobiną wysiłku fizycznego. Wszyscy powinni być więc
zadowoleni. Poszukiwacz, bo mu to na zdrowie wyjdzie (chyba, że z wysiłku dostanie zawału serca) a rolnik, bo orać nie musiał. Niewykluczone,
że w Chwarszczanach pojawi się może nawet sam Bogusław Wołoszański. A o tym, że swoje poszukiwania już prowadzi detektyw Rutkowski
nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Podobno Ojciec Mateusz naoliwił
łańcuch w swoim sławnym rowerze i już zmierza w kierunku Chwarszczan. Jego tropem podąża także Komisarz Alex.
W każdym razie mamy na Pomorzu Zachodnim kolejną atrakcję turystyczną. I to jaką! Na poziomie ogólnoświatowym. Trzeba tylko odpowiednio ją wypromować. Może grupy rekonstrukcyjne opracowałyby jakieś widowisko plenerowe poświęcone tej sprawie? Można w nie wpleść
krwawe pojedynki rycerskie, jakiś wątek romansowy, trochę seksu
(tylko żadnego LGBT, choć wrogowie templariuszy oskarżali ich o skłonności homoseksualne), w tle piękna chwarszczańska przyroda, do tego
odpowiednia oprawa muzyczna w wykonaniu współczesnych trubadurów (ważne żeby nie zajął się tym niejaki Zenek, bo wtedy skończy się to
na gotyckiej lub romańskiej wersji „Przez
te oczy zielone”), jakiś konkurs poetycki,
plener malarski i takie tam różne inne.
Oczywiście imprezie takiej powinien towarzyszyć jakiś Jarmark Średniowieczny
z potrawami regionalnymi z food trucków
specjalnie przygotowanymi na tę okazję,
czyli np. burger rycerski, hot dog templariusza, bigos komtura, szaszłyk zakonny.
Wszystko podlane napitkami utrzymanymi w konwencji – miody zachodniopomorskie, piwa klasztorne i gorzałki ogólnodostępne. Nie zmarnujmy takiej okazji,
która sama pcha się nam w ręce! Wielu
wiele może na tym zarobić. Wystarczy sobie przypomnieć jak odżył Wałbrzych kiedy kilka lat temu wybuchła w jego okolicy gorączka „Złotego pociągu”.
A ta zła wiadomość, zapytać może niecierpliwy Czytelnik. Jest, jest,
niestety. Spadła ona na wielu mieszkańców Szczecina jak grom z jasnego nieba. Z mapy gastronomicznej stolicy Pomorza Zachodniego
zniknęło, bodaj czy nie ostatnie, kultowe miejsce – Bar Wiarus. Nieduży, przy skrzyżowaniu ulic dwóch Bolesławów – Krzywoustego i Śmiałego. Podobno szynk działał w tym miejscu już od pierwszych lat XX
wieku. Potem nasi, w 1945 roku, wzięli go w swoje ręce i nie puścili.
Aż do teraz. Bar Wiarus. Ile lat, ile ludzkich historii, ile wypitego alkoholu, skonsumowanych golonek, flaków, galaretek, „koreczków”, a jaki
przekrój społeczny – od chłopo – robotnika po redaktora i profesora.
Aż by się chciało stworzyć taki konkurs literacki pt. „Wspomnienia Starego Wiarusa (zbieżność z jedną z najbardziej charakterystycznych postaci dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Warszawianka” przypadkowa)”.
Bestseller zapewniony! Tylko gdzie wtedy zrobić spotkanie autorskie
i promocję takiego wydawnictwa? Przecież nie ma Wiarusa. Odmaszerował.

rysował: Arkadiusz Krupa

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

SZCZECIŃSKA TYPOGRAFIA
Jak za pomocą czcionki oddać charakter jakiejś postaci lub miejsca?
Jaki krój pisma pasuje do Szczecina? Jeśli zaciekawiła Was ta tematyka, musicie poznać Piotra Wardziukiewicza, projektanta graficznego
i typografa. Twórcę takich projektów jak np. „Stettinum Nicodemus
Pro”, „Moduły Ittena” oraz „Sydonia Atramentiqua”.

Piotr przyznaje, że inspiruje go otaczający świat oraz historia liternictwa. Jego ulubioną czcionką jest krój Bona z 1971 roku. Na co dzień zajmuje się projektowaniem Systemów Identyfikacji Wizualnej, typografii
oraz wydawnictw książkowych. – Od czterech lat jestem związany ze
Szczecinem poprzez naszą Akademię Sztuki. Od 2019 roku należę do
Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej STGU – mówi. Typografia
zafascynowała go na studiach. Zainteresowanie szybko stało się pasją.
Piotr uzyskał Stypendium Artystyczne Miasta Szczecin, a na swoim koncie ma wiele ciekawych projektów. – Typografia jest dla mnie sposobem
na ćwiczenie cierpliwości – tłumaczy. – Tworzenie kroju pisma trwa
od kilku miesięcy do kilku/kilkunastu lat – dodaje. Dla Piotra to jednak
przede wszystkim idealne medium do przekazywania różnych komunikatów oraz kreowania nowych form graficznych.
Bardzo ważny jest dla niego także lokalny aspekt, jak również rola pisma w przestrzeni miejskiej. – Dobrze dobrany krój potrafi całkowicie
odmienić charakter danego miejsca – wyjaśnia. – Szczecińska typografia w kategorii projektowania i wypuszczania na rynek fontów uczy się
dopiero chodzić. Na ten moment dosłownie kilka osób zajmuje się projektowaniem liternictwa. Oczywiście są też studenci, lecz zajmują się
oni bardziej dowolną formą w ramach zajęć na AS – mówi Piotr. – Cha-

rakterystyczne dla szczecińskich krojów jest ich historyczne odwołanie.
Są to fonty bazujące na liternictwie naściennym z kamienic, na neonach
sklepowych, odwołują się także do postaci – wyjaśnia.
Piotr zauważa, że zainteresowanie typografią wzrasta. To dziedzina,
która dynamiczne się rozwija. Wierzy, że niedługo nastąpi wysyp ciekawych krojów pism stworzonych w naszym mieście. – Typografia uczy
dokładności i precyzji w życiu – dodaje. Nowe wersje krojów ze Szczecina można odszukać na MyFonts lub na stronach www poświęconych
danemu projektowi.

kw/ projekty: Piotr Wardziukiewicz

MIEJSCE RZECZY NIEZWYKŁYCH
Magiczne miejsce, które jednocześnie jest galerią, pracownią, miejscem
warsztatowym i miejscem spotkań niezwykłych ludzi, takich jak jego gospodyni. Galeria Kreatywna rozgościła się w przyjaznych i oryginalnych wnętrzach przy ul. Monte Casino 30. Prowadzi ją Marta Sidorowska, niezwykle
kreatywna, pełna pozytywnej energii osoba, której historia to temat na
osobny artykuł.
Apaszki, szale, poduchy, narzuty, łapacze snów i przeróżne akcesoria, które,
sprawią, że w naszych domach zrobi się przyjemniej i przytulniej. Do tego
prace malarskie i rękodzieło zaprzyjaźnionych z galerią artystów. W dobie
znużenia powtarzalnością, rzeczami pochodzącymi z sieciówek, takie miejsce jak Galeria Kreatywna to prawdziwa perełka dla poszukiwaczy niepowtarzalnych przedmiotów. Większość z nich wyszła spod dłoni Marty, która swój
talent przeniosła z Kłodzka. Do Szczecina przeprowadziła się z powodów czysto osobistych, ale z miejsca zakochała się w mieście i jego mieszkańcach.
Marta z wykształcenia jest fizjoterapeutą, z tytułem doktora. Sztuka zawsze
ją pociągała, ma to zapisane w DNA. Poza tworzeniem tych pięknych rzeczy,
pisze wiersze, współtworzy jeden z najważniejszych festiwali bluesowych
w Polsce – BiesCzad, a przez pewien czas była menagerem Chango – pochodzącej ze Szczecina kapeli. Jej przeprowadzka na zachód była więc kwestią
czasu. W Kłodzku prowadziła Galerię Na Wodnej. Teraz ma Galerią Kreatywną, która jest otwarta niemal codziennie, a od października rusza pełna parą,
o czym będziemy was informować.

ad / foto: Marta Sidorowska
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foto: Radosław Chuchra

PUNKOWA PROSTOTA
„Brazilian Punk” to oryginale lampy podłogowe i najnowszy projekt LOFT Kolasiński, dla którego inspiracją była postać modernistycznego projektanta Jorge Zalszupina.
– Z tym projektem wiąże się pewna historia – mówi ekipa z LOFT Kolasiński. – Projekt został
zakończony 17 sierpnia 2020. Tego samego dnia zmarł także Jorge Zalszupin. Zalszupin urodził
się w Polsce, lecz większą część życia spędził w Brazylii, gdzie zaprojektował wiele kultowych
mebli i wnętrz. Był dla nas wielką inspiracją – dodają.
Lampy wyróżniają się prostotą i nieoczywistym kształtem. Podstawa jest ręcznie wykonana
z drewna dębowego wykończonego olejem. Do projektu wykorzystany został ręcznie wykonany klosz, który powstał z wysokiej jakości, trójwarstwowego szkła opalowego.

ad / foto: Karolina Bąk

19

Wydarzenia

foto: Kasia Rusinek

PIĘKNY WIDOK
Piękne kreacje od projektantki Kasi Hubińskiej na tle zjawiskowego Szczecina w obiektywie różnych fotografów to efekt spotkania grupy TheBestOfSzczecin, zorganizowanego przez Ewę Cudnik. Plener fotograficzny
odbył się na dachu biurowca Posejdon. Efekt tej współpracy jest wręcz
olśniewający. 					
ad

foto: Monika Frąckowiak

foto: Łukasz Szóstak
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LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM (PRZY DEPTAKU)
OFERUJEMY OKULARY PROGRESYWNE, BIUROWE ORAZ JEDNOOGNISKOWE
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROFESJONALNEGO BADANIA WZROKU
PRZEZ DYPLOMOWANEGO OPTOMETRYSTĘ
NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W SZCZECINIE
NIETUZINKOWE OPRAWY MAREK TAKICH JAK: ETNIA BARCELONA, LIU JO, CALVIN KLEIN, ROBERTO CAVALLI,
SWAROVSKI, SALVADORE FERRAGAMO, TIMBERLAND, MONT BLANC I WIELE INNYCH!

MANUFAKTURA WZROKU | SZCZECIN | CONCEPT STORE
U L. M O N T E C A S S I N O 40
T E L. 575-494-942
WWW.MANUFAKTURAWZROKU.PL

KOREA, DAFT PUNK I OWADY
Pop kultura i kultura Korei Południowej, a także jej mieszkańcy, którzy chłoną najbardziej ekscentryczne trendy, to główne inspiracje młodej projektantki Igi Nikoliszyn. Studentka szczecińskiej Akademii Sztuki przegląda reklamy, teledyski, anime oraz moodboardy
i w ten sposób tworzy swe nowoczesne projekty ubrań i butów. Jej prace były pokazywane w Polsce, Meksyku, Hiszpanii i Niemczech.
Do tej pory stworzyła pięć kolekcji.
Kolekcja Imago to wizja owada doskonałego w kobiecym wydaniu.
Toksyczne akcenty ze świata mikro w skali makro. Buty Popstar
są inspirowane stylem i muzyką pop-bandu z animowanego filmu
science-fiction „Interstella5555”. Francusko-japoński film został
stworzony na prośbę zespołu Daft Punk, w charakterze teledysku do albumu „Discovery”. Buty Cashmere to projekt wykonany
w duchu Zero Waste, gdzie kaszmir i korale z odzysku stały się
cholewką buta. Inspiracją była instalacja Kristofa Kintery „Demon
of Growth” prezentowana w Pradze podczas wystawy „Nervous
Trees”.
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Jedna cholewka w dwóch obliczach. Mochi to słodkie i delikatne kozaki niczym japońskie ciasteczka ryżowe, natomiast buty
O-Ring to ich totalne przeciwieństwo. Są ciężkie i mocno piercingowane. Soft Metal to nie tylko obuwie, lecz także sylwetka skupiająca się na miksie punku i kokieteryjnej dziewczęcości. Wyraziste nity i klamry kontrastują tutaj z delikatnym beżem, srebrem
i bieliźnianym krojem.

ad / projekty: Iga Nikoliszyn
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BOGINIE I DEMONY
Jak wyglądałyby dzisiaj wizerunki słowiańskich bogiń, gdyby Polska pozostała przy starożytnych wierzeniach? Przed
jakimi demonami i nocnymi marami zatrzaskiwalibyśmy dzisiaj nasze nowoczesne, antywłamaniowe drzwi?

Na to pytanie stara się odpowiedzieć fotograf Maksymilian Ławrynowicz – autor projektu „Biesy Polskie” którego bohaterkami są słowiańskie boginie i demony. Projekt miał premierę w marcu na łamach naszego magazynu (na okładce wystąpiła Helena Norowicz w roli Marzanny)
oraz w warszawskiej Hali Koszyki. – Ten pomysł zrodził się w mojej
głowie dawno temu. Zawsze zaczytywałem się we wszelkiego rodzaju
podaniach starożytnych Słowian. Dlaczego teraz zdecydowałem się
wcielić go w życie? – mówił fotograf jeszcze przed premierą projektu:
– Po pierwsze to mój manifest, abyśmy z dumą i większym zainteresowanie oglądali się na nasze korzenie. Prawdziwe korzenie. Szczególnie
teraz, w czasach wydumanego pseudo-patriotyzmu. Po drugie kocham
nieoczywiste i silne kobiety.
reklama

Maksymilian na bohaterki wybrał piętnaście bogiń i piętnaście demonów. Wśród nich znalazły się te powszechnie znane, takie jak Marzanna,
Syrena, Rusałka czy Baba Jaga, ale także inne, niezwykłe postacie jak
chociażby Biała Dama, czyli szczecińska Sydonia, Żelazna Dziewica czy
pochodząca z Ińska Dziewica z Jeziora. Tej jesieni wystawa zawita w rodzinne progi fotografa – do Szczecina. w całości – zawędruje do Browaru
Pod Zamkiem, gdzie będzie można ją podziwiać od 10 października do
końca miesiąca. W naszym mieście wystawę promować będą dwie aktorki do tego rodowite szczecinianki – Anna Cieślak (Dziewica z Jeziora)
oraz Aleksandra Kisio (Syrena).

ad/foto: Maksymilian Ławrynowicz

O ZACHODZIE
SŁOŃCA
Patrycja Ilcewicz, jedna z bohaterek wrześniowej okładki Prestiżu, na co dzień studiuje Architekturę Wnętrz i Przestrzeń
Wirtualną na Akademii Sztuki. Jednak to
fotografia, szczególnie fashion jest jej
wielką pasją. Sesja „Luna Park” inspirowana latami 90. to jeden z jej ulubionych
projektów.
– Od dawna marzyła mi się sesja w takim
amerykańskim klimacie. Z dniem rozstawienia wesołego miasteczka na Łasztowi
miałam w już w głowie zarys sesji – mówi
Patrycja. – Wesołe miasteczko szybko
okazało się idealnie współgrać ze stylizacją, którą skomponowałyśmy wspólnymi
siłami z modelką – Elizą Lupą. Pierwsza
stylizacja to klasyczny dla lat 90. Jeans,
a do tego piękny koronkowy top, który nadał stylizacji wyrazistego charakteru. Kolejną stylizację tworzy kwiecista sukienka, której elegancja została przełamana
białymi sneakersami.
Do współpracy Patrycja zaprosiła, nie
po raz pierwszy, wizażystkę Agnieszkę
Materę (AgaArt wizaż). Sesja odbyła się
o zachodzie słońca. – Najbardziej w sesjach zdjęciowych lubię zabawę światłem.
Dzięki różnorodnym pozom, ciekawej
perspektywie można uzyskać oryginalne
efekty – mówi.

ad / foto: Patrycja llcewicz
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5PLUS

5 PLUS SALONY
OŚWIETLENIA I MEBLI
www.5plus.com.pl
ul. Jagiellońska 5 | 70-435 Szczecin | info@5plus.com.pl
tel: 516 133 009 | tel: 513 103 062

Krzysztof Skiba

Wysłałem
wątrobę
na wakacje
Jest gwiazdą rocka, ale nie jest alkoholikiem, a to ponoć rzadki przypadek. Jak sam
mówi, polska kultura pachnie wódą. On jednak woli whisky, ale przyszła kryska na Matyska. A w zasadzie na Skibę. W życiu lidera legendarnego Big Cyca zaszły poważne
zmiany. Skiba stał się fit, a szalony, rockandrollowy tryb życia poszedł w odstawkę.
Nie zmieniło się tylko jedno – ostrze jego satyry nadal tnie równo i nie oszczędza
nikogo.

Jak gdańszczanin czuje się w Szczecinie?

Zawsze wybornie! W Szczecinie przeżyłem sporo ciekawych historii i to
nie tylko związanych z ekscentrycznymi imprezami. Lubię klimat Szczecina, fantastyczną publikę. Koncerty w Szczecinie zawsze zapadają
w pamięć na długo. Grywałem tutaj często podczas imprez typu studenckie juwenalia. Pamiętam też niesamowity koncert podczas Dni
Morza, gdy na scenie przy Wałach Chrobrego oglądało nas ponad
50 tys. ludzi. Niezapomniane przeżycie. Koncert prowadził Konjo, po
nas grała Becia Kozidrak z zespołem Bajm, było zatem bardzo wesoło,
a wszystko zakończyło się monstrualnym kacem po symbolicznej lampce wina z soboty na wtorek. Całkiem niedawno też miałem bardzo udany stand-up w klubie Hormon. Poza tym w Szczecinie mam wielu przyjaciół i kumpli, więc jeśli mam czas, to zawsze mogę zadzwonić i ktoś
mnie ugości. Przy okazji pozdrawiam Henia Sawkę, z którym rozmowa
zawsze jest prawdziwą, intelektualną ucztą. Z nim nie ma kurtuazyjnej
gadki z dupy, po której masz wrażenie, że tylko straciłeś czas.
Nagrywałeś też u nas program telewizyjny.

Tak, to była świetna przygoda. Wiele lat temu w Szczecinie funkcjonowała popularna, lokalna telewizja Gryf. W tym czasie w klubie Rocker
robiono konkursy wokalne w stylu „Szansy na sukces”. Przez wiele lat
byłem w jury tych konkursów i raz w miesiącu bywałem w Szczecinie,
przy okazji przywożąc ze sobą jakąś gwiazdę, z którą dla tej lokalnej telewizji robiłem swój autorski talk-show. Był m.in. Kuba Wojewódzki, Michał Wiśniewski, Marek Sierocki, była Monika Brodka, Mandaryna, była
też Doda, która dopiero co wylansowała się w programie Bar. W ogóle,
Rocker był taką moją szczecińską miejscówką, można powiedzieć nawet, że byłem tam przedłużeniem baru. Proszę zwrócić uwagę na czas
przeszły, bo to były czasy, gdy piłem alkohol.
Już nie pijesz?

Nie, teraz prowadzę zdrowy tryb życia. Jestem na diecie. Schudłem
27 kg. Ale to nudne, nie gadajmy o tym.
No co Ty? Legenda polskiego rockandrolla, która nie pije alkoholu
– idealny temat na rozmowę. Ale o tym za chwilę, bo chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy Rockerze. Miejska legenda głosi,
że to właśnie tutaj testowano specyfik o nazwie 2KC, a Ty byłeś królikiem doświadczalnym.

Faktycznie tak było. To była chyba jakaś akcja promocyjna już po jego
wprowadzeniu, niemniej zaproszono mnie na tą imprezę i cóż… wyniki badań na żywym organizmie zakończyły się sukcesem (śmiech). Ten
specyfik działa tak, że rozbija alkohol, ale trzeba go zażywać w trakcie imprezy w dawkach adekwatnych do ilości spożywanego alkoholu.
Po czterech drinkach jedna tabletka. Ja wziąłem wtedy cztery tabletki
i czułem, że w ogóle nie mogę się upić. To w ogóle jest nieekonomiczne,
bo jak się nie możesz upić, to pijesz więcej alkoholu. Trzy butelki whisky
wtedy poszły i nic. Poza tym, że cały następny dzień spędziłem na kiblu
i po tym co przeżyłem, to chyba jednak wolałbym mieć tego kaca.
Jak zostać gwiazdą, nie zostając alkoholikiem? Tak zapowiadasz
swój stand-up. To ciekawe i intrygujące.

(śmiech). Ciekawe, intrygujące i bardzo trudne. W Polsce jest kultura alkoholowa, picie jest elementem życia towarzyskiego, a jak nie pijesz, to
jesteś wręcz do tego przymuszany. Polska kultura pachnie wódą. Wielu
znakomitych polskich poetów i pisarzy dawało w kanał nieprzeciętnie.
Mickiewicz, Słowacki, chociaż ten drugi wolał dragi od alkoholu. Z alkoholowych libacji słynęli Skamandryci z alkoholowych libacji słynęli Skamandryci, a wcześniej twórcy młodopolscy ze Stanisławem Przybyszewskim i Janem Kasprowiczem na czele. Wątroby nie oszczędzali zarówno
twórcy poezji dla dzieci, Julian Tuwim i Konstanty Ildefons Gałczyński,
jak i autorzy polskiej poezji erotycznej, Bolesław Leśmian, czy Kazimierz
Przerwa – Tetmajer. Władysław Broniewski zwykł się przedstawiać: Polak, katolik, alkoholik. Marek Hłasko pił ze wszystkimi, zarówno z artystycznym establishmentem, jak i ze złodziejami, prostytutkami i przypadkowo poznanymi pijakami. Wojaczek, Tyrmand, Pilch, Himilsbach
i mógłbym tak wymieniać jeszcze długo. Ten ostatni sparafrazował
słowa Marka Hłaski i podsumował polską kulturę alkoholową słynnym
cytatem – picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego
do rzeczywistości.
Ten baśniowy element towarzyszył nie tylko pisarzom, ale jest nieodłącznym elementem całego artystycznego świata.
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Zdecydowanie. Aktorzy, muzycy, malarze… nie ma wyjątków. Ale przypominam sobie pewien wakacyjny wypad koncertowy, który graliśmy
razem z TSA. Ja dojechałem szybciej niż koledzy z zespołu, którzy
utknęli w potężnym korku. Poprosiłem chłopaków z TSA, by zagrali
pierwsi, oni się zgodzili. Big Cyc dojechał na styk, po siódmym wymuszonym bisie, ale generalnie wszystko się udało, publika zadowolona.
Po koncercie wpadamy do garderoby TSA z bardzo dobrą, wiekową
whisky, a tu nie ma z kim rozpić butelki. Gitarzysta nie pije, bo zdrowie
nie pozwala, basista i perkusista to samo. Wcisnęliśmy tą butelkę Markowi Piekarczykowi, ale on też mówi, że on to tylko piwko, delikatnie.
Wtedy trochę z tego się podśmiewaliśmy, że dziadki już nie dają rady,
ale nie minęło kilka lat, a w Big Cycu mamy to samo. Z naszego składu
tylko Dżej Dżej jeszcze coś tam czasami sobie chlapnie.
Może to jest naturalny etap w procesie ewolucji rockandrollowca?

Pewnie tak. Mam nadzieję, że nie dożyjemy do etapu, w którym abyśmy mogli wejść na scenę trzeba będzie nam przetaczać krew, zasysać cysternami kroplówkę i poddawać seriom elektrowstrząsów. A po
koncertach pakować w szlafroki i odwozić na sygnale do sanatorium
na odpoczynek.

(śmiech) To musielibyście mieć geny Ozzy Osbourne’a. Zatem jaka
jest odpowiedź na pytanie o to, jak zostać gwiazdą nie zostając alkoholikiem?
Największy udział zazwyczaj ma w tym lekarz, który w odpowiednim
momencie uświadomi Ci, że jeśli nie zrobisz czegoś ze swoim życiem,
to ono po prostu szybko się skończy. Wyniki badań są zazwyczaj bardzo wymowne i motywujące do odstawienia alkoholu. Oczywiście,
nie u wszystkich to działa.
U Ciebie zadziałało?

Tak, aczkolwiek ja nie miałem problemu z alkoholem, nie piłem nałogowo. Okazuje się, że takie życie też ma swoje zalety, a najważniejsza
zaleta to, że wciąż jestem wśród żywych i dobrze się czuję. Schudłem
sporo, ludzie mnie nie poznają, co ma swoje zalety. Teraz jestem już
na etapie stabilizacji wagi, budzę się o 6 rano, gimnastykuję się, idę na
bieżnię. W ogóle sporo się ruszam, uprawiam marszobiegi. Kiedyś budziłem się o 8-9, czytałem lub pisałem do 1 w nocy. Teraz zasypiam dużo
wcześniej. No i powoli zapominam, jak to jest mieć kaca.
Co Cię skłoniło do zdrowego stylu życia?

Rozsądek.Zrobiłem sobie badania profilaktyczne, bo w moim wieku
takie badania po prostu trzeba robić. Wiedziałem, że nie będą one
jakieś rewelacyjne, ale okazało się, że jest gorzej niż myślałem. Między innymi, doktor powiedział mi, że wątroba musi pójść na wakacje.
To skutek nie tylko alkoholu, ale też tłustego jedzenia, którego sobie
nigdy nie żałowałem. Wysłałem więc wątrobę na wakacje, zmieniłem
nawyki żywieniowe, udało mi się trochę schudnąć samodzielnie, ale
zdecydowałem się oddać w ręce dietetyczki, która świetnie mnie poprowadziła. Dawała mi gotowe przepisy tak skonstruowane, ustaliła żelazne zasady, których muszę się trzymać i efekt jest widoczny. Nie tylko
jest mnie wyraźnie mniej, ale też świetnie się czuję, mam prawidłowe
BMI. I mam nadzieję, że tak będzie dalej, bo to musi stać się już stylem
życia, nie można odpuścić.
Dobry moment wybrałeś sobie na zmianę stylu życia, bo tuż po zakończeniu jubileuszu 30-lecia Big Cyca.

No tak, jubileusz faktycznie nie sprzyjał. Koncerty, bankiety, whisky,
torty urodzinowe. Nie mieściłem się już w żadnych normach, zrobiłem
też badania, o których mówiłem, no i przyszła pandemia i związana
z nią kwarantanna. Wszystko się tak złożyło w czasie, że podjęcie tej
decyzji było stosunkowo łatwe.
Pandemia mocno skomplikowała Ci życie?

Przede wszystkim pandemia przerwała nam trasę koncertową pod hasłem „Z partyjnym pozdrowieniem – 30 lat później”. Zorganizowaliśmy
ją z okazji 30 rocznicy naszej pierwszej płyty, z której pochodzą takie
hity, jak Berlin Zachodni, Ballada o smutnym skinie, czy Wielka miłość
do babci klozetowej. Zdążyliśmy zagrać 3 koncerty i nastąpił lockdown.
Dzisiaj musimy się mierzyć ze skutkami pandemii, a w mojej branży te
skutki są tragiczne. Nie mówię tylko o nas, muzykach, ale to są tysiące
ludzi pracujących przy koncertach, eventach. Oni z dnia na dzień stracili
środki do życia. Mało mamy powodów do radości dzisiaj.
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„Rocker był taką moją szczecińską miejscówką, można
powiedzieć nawet, że byłem tam przedłużeniem baru. Proszę
zwrócić uwagę na czas przeszły, bo to były czasy, gdy piłem
alkohol. Teraz prowadzę zdrowy tryb życia. Jestem na diecie.
Schudłem 27 kg. Ale to nudne, nie gadajmy o tym.
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Trudno powiedzieć, że się przekwalifikowałem, bo ja stand-up robiłem
jeszcze zanim zaczęto taką formę artystycznej ekspresji nazywać stand-upem. Dawniej mówiło się na to monolog sceniczny. A ja na koncertach Big Cyca przecież głównie gadam z publicznością i te moje gadki są
ważną częścią naszego show. Obecnie mój występ oparty jest na mojej
biografii „Skiba ciągle na wolności" i tu mogę się wygadać do woli, ku
uciesze publiczności. Opowiadam w nim wiele anegdot i żartów zawartych w tej publikacji, wiele zabawnych i niewiarygodnych historii ze
swojego życia. Cieszę się, że ludzie przychodzą i pozytywnie reagują.
Jest to jakaś alternatywa dla koncertów, ale oczywiście czekam z niecierpliwością na możliwość występów z Big Cycem.
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo poczekasz.

Niestety tak. Najgorsza w tej sytuacji jest niepewność i absurdalność
obowiązujących przepisów. Tutaj nie ma żadnej logiki, nie ma żadnej
strategii walki z koronawirusem, zarówno w wymiarze globalnym, jak
i w wydaniu polskim. Efekt pandemii jest porażający. Wszelkie dane mówią, że rośnie liczba rozwodów, coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy
psychologicznej, uwydatnił się problem przemocy domowej, itd. To nie
tylko fatalne skutki społeczne, ale też kryzys gospodarczy. Ludzie tracą
pracę, upadają całe branże. Wszystkie kraje drukują pieniądze i może to
się skończyć ogólnoświatowym krachem, jak w latach 20 w USA, kiedy
to miliarderzy w ciągu kilku godzin przestawali być miliarderami i skakali przez okna ze swoich imponujących wieżowców. Wielu ludzi z mojej
branży się przebranżawia. Jeden z kolegów, gitarzysta rockowy zrobił
kurs spawacza, aktor serialowy został kurierem. Najlepsi kuglarze są
teraz w rządzie, a nie na scenie.
A Ty masz jakiś plan B na życie?

Na szczęście ludzie czytają książki. Ja sam nie tylko dużo czytam,
ale też piszę. W planie mam trzy książki, które już piszę. Jedna to cykl
autorskich opowiadań satyrycznych pt. „Kobiety są naiwne”, druga,
bardziej zaawansowana to zbiór moich felietonów pod tytułem „Polska bez gaci”. Znajdzie się tam sporo felietonów politycznych, ale też
obyczajowych. Część polityczna będzie nosiła podtytuł „Kraj Kwitnącej
Waśni”, część obyczajowa to „Erotyczny atlas Polski”. Znajdą się tam
m.in. felietony na temat wielu erotycznych skandali, których w polskiej
rzeczywistości, także tej politycznej nie brakowało. Miałem to szczęście, że różne gazety na przestrzeni lat chętnie moje felietony publikowały. Fascynujące są zmiany jakie zaszły w polskiej obyczajowości
po 1989 roku. Sex shopy, polski Playboy, wybory miss mokrego podkoszulka… ależ to była sensacja w latach 90., gwiazdy same pchały się do
jury. Teraz to przecież obciach. W ogóle dzisiaj to starsze pokolenie jest
bardziej wyluzowane erotycznie niż młodzież. Dużą popularność zdobywa ruch ludzi aseksualnych, młodzi ludzie wykazują coraz mniejsze
zainteresowanie seksem i coraz mniej go uprawiają.

Mój syn powiedział mi niedawno, że młodzi się
dzisiaj nie buntują, bo to jest niemodne. I chyba
coś w tym jest. Kiedyś wyraz niezadowolenia
dawało się na ulicach, podczas masowych protestów i konfrontacji bezpośredniej z systemem,
dzisiaj ulicę zastąpiły tablice mediów społecznościowych, a kamieniami są nakładki na zdjęciach
profilowych na Facebooku. Znak czasów.

Może dlatego, że seks jest dzisiaj łatwo dostępny i powszechny?

Na pewno to jeden z ważniejszych powodów. Dzisiaj wystarczy kilka
razy kliknąć myszką i masz seks jaki chcesz, grupowy, lesbijski, gejowski, z nastolatką, czy ze starszą panią. Do tego mamy seksualizację życia społecznego, erotyka atakuje nas z reklam, popkultura przesiąknięta jest seksem. Kiedyś śpiewające dziewczyny mogły być ładne, aby się
to sprzedało, dzisiaj muszą być też rozebrane. Dupa i cycki – to króluje
w teledyskach.

Ponoć jesteś życiowym optymistą?

Tak, jestem optymistą i człowiekiem pozytywnie nastawionym do życia. W każdej sytuacji staram się znaleźć dobre strony i tak też było
z pandemią. Wiele rzeczy można było sobie przemyśleć, przewartościować, zauważyć to, co wcześniej było niedostrzegane i przede wszystkim pobyć w domu, co dla człowieka będącego non stop w trasie,
w rozjazdach było pewnym novum. Tempo życia zostało zatrzymane,
ale po pewnym czasie zacząłem już tęsknić za trasą, koncertami, za
kontaktem z fanami.
Ale Ty dość szybko znalazłeś sobie alternatywę w postaci spotkań
autorskich, na których promujesz swoją autobiografię. Przekwalifikowałeś się też na stand-upera.
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Goła dupa też wpłynęła w znaczący sposób na popularność
Big Cyca. Ten happening i pokazanie pośladków premierowi Buzkowi będzie Ci pamiętany do końca życia i nierozerwalnie będzie
związany z historią Big Cyca. A ta historia trwa już ponad 30 lat.
Niedawno obchodziliście swoje 30-lecie, a w tym roku mija równo
30 lat od wydania Waszej debiutanckiej płyty. Lubisz przywoływać
wspomnienia, rozpamiętywać historię? Jesteś sentymentalny?

Trochę tak, ale nie do przesady. Żyję trochę dniem dzisiejszym i przyszłością, nie rozpamiętuję za bardzo przeszłości. Wielu facetów po
50-tce popada w taki nostalgiczny nastrój i kombatanctwo. Co chwilę
jestem zapraszany na różne kombatanckie zloty, jubileusze różnych
organizacji i stowarzyszeń. Nawet jubileuszu 40-lecia Solidarności nie
przeżywałem teraz jakoś szczególnie, mimo że z chłopakami przecież
mocno wtedy rozrabiałem, a w stanie wojennym rzucałem kamieniami w czołgi. Oczywiście, historia jest ważna, ale przecież dzisiaj też
jest mnóstwo tematów, problemów i sytuacji, przeciw którym trzeba
Temat z okładki

się buntować. Żyjemy w opresyjnym systemie, rozpanoszył się zamordyzm, mamy cenzurę, rozpasanie władzy, nierówne traktowanie obywateli, konfrontacje jednostki z opresyjną machiną państwa, itd. Tylnymi
drzwiami w nasze życie powoli wchodzi PRL.
A propos konfrontacji jednostki z państwową machiną. Jak Twoje
procesy z TVP?

Never ending story. Pięć procesów, jeden wygrałem, cztery cały czas
się toczą. Cztery sprawy dotyczą zamordowania prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza. Powiedziałem w Polsacie, że TVP szczuło na Adamowicza i napisałem też, że Kurski spuścił ze smyczy swoje psy, czyli
Michała Rachonia i Łukasza Sitka, którzy brali udział w machinie propagandowej niszczącej Pawła Adamowicza. Proces wytoczyła mi TVP,
a także Rachoń i Sitek. Oni czują się przeze mnie pomówieni, ale doskonale wszyscy wiedzą, że są to procesy polityczne. Syndrom tych czasów. Sam jestem ciekaw jak się to potoczy. Jestem jednak absolutnie
przekonany o swojej racji i podtrzymuję wszystko to co powiedziałem
i napisałem. TVP zrobiła lincz medialny na prezydencie Gdańska.
Jak się czujesz na sali sądowej?

Zdecydowanie wolę salę koncertową. To są w ogóle pierwsze moje
sprawy karne od czasów stanu wojennego. Jeśli przegram, to pewnie do
pierdla nie pójdę, ale na sali sądowej wspomnienia wracają.
Wspomnienia z więzienia?

Tak. Pierwszy raz siedziałem w 1985. Zamknęli mnie za rozrzucanie ulotek w Jarocinie. Dostałem rok odsiadki, ale na szczęście była amnestia
dla tych którzy „zgrzeszyli” po raz pierwszy i wypuścili mnie po trzech
miesiącach. Wielokrotnie też zamykali mnie na 48 godzin. Ja jestem weteranem, procesy te traktuję jako próbę zastraszenia, próbę spiłowania
zębów mojej satyry. Nie obawiam się tej konfrontacji. Ale wiem, że jest
wielu ludzi, którzy nie mają takich doświadczeń jak ja, takiego przygotowania mentalnego i w starciu z opresyjnym systemem stoją na z góry
przegranej pozycji.
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Skoro jesteśmy przy tematach politycznych, to nie dziwi Cię fakt,
że mimo takich nastrojów społecznych, Polacy nie wychodzą na ulicę, tak jak to robiłeś Ty i wielu innych opozycjonistów w latach 80?

Nie można powiedzieć, że nie wychodzą, bo przecież były masowe protesty w obronie sądów, Czarne Czwartki, protesty środowisk LGBT, itd.
Ale dzisiaj w większości ludzie chcą żyć normlanie i póki mają jeszcze tą
namiastkę normalności, to siedzą cicho, wolą się nie wychylać. Ponadto Polacy mają słomiany zapał, lubimy gesty, na pokaz, szybkie akcje.
W III RP nie wykształciło się niestety społeczeństwo obywatelskie. Ja
się buntuje poprzez swoją działalność artystyczną i robię to, do czego jestem predysponowany w kosmosie, czyli zabawiam ludzi i tnę
ostrzem satyry wszelkie patologie władzy. Taka jest właśnie rola satyry
– ma powodować uśmiech na ustach, ale też refleksję w głowie.
Sięgnąłem sobie do naszego wywiadu sprzed 10 lat i wtedy mówiłeś, że dzisiejsza młodzież ma szczęście, bo nie musi walczyć
o wolność, nie musi ginąć za kraj z hymnem na ustach i sztandarem
w ręku. Dzisiaj byś powiedział to samo?

Polacy jako naród potrafią walczyć o wolność, ale pielęgnować zdobytej wolności już za bardzo nie chcą. Tymczasem trzeba pamiętać,
że wolność nie jest dana raz na zawsze. Dzisiejsza sytuacja dobitnie to
pokazuje. Po pierwsze, nasz rząd jawnie demoluje ład i porządek prawny, co zwykli ludzie będą odczuwać coraz bardziej. Z drugiej strony nasza wolność ograniczana jest przez decyzje podejmowane z powodu
pandemii koronawirusa. Mój syn powiedział mi niedawno, że młodzi się
dzisiaj nie buntują, bo to jest niemodne. I chyba coś w tym jest. Kiedyś
wyraz niezadowolenia dawało się na ulicach, podczas masowych protestów i konfrontacji bezpośredniej z systemem, dzisiaj ulicę zastąpiły
tablice mediów społecznościowych, a kamieniami są nakładki na zdjęciach profilowych na Facebooku. Znak czasów.

rozmawiał: Jakub Jakubowski / foto: Karol Kacperski
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Błękitna
Dama
– Maria Wirtemberska

Arystokratka, pisarka, filantropka, prekursorka rodzimego romantyzmu. Prawdopodobnie córka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, muza słynnych artystów. Maria Wirtemberska – autorka książki „Malwina, czyli domyślność serca”,
pierwszej polskiej powieści psychologiczno-obyczajowej. Lektura ta była sensacją na skalę europejską, a mało kto wie, że
źródeł utworu należy szukać… na Pomorzu Zachodnim.

Pałac w Trzebiatowie

Maria Anna z Czartoryskich, księżna von Würtemberg-Montbéliard,
pseudonim La Princesse W***, napisała książkę, która na początku XIX
wieku zachwyciła salony Europy. To piękna klasyka polskiej literatury,
choć stoi za nią smutna historia, związana z pałacem w Trzebiatowie.
Na szczęście – ta opowieść zakończyła się happy endem.
Z Błękitnego Pałacu do starego siedliska

Życie Marii Wirtemberskiej mogłoby być kanwą kostiumowego melodramatu o wielkim rozmachu. Mógłby jej historią zainteresować się
wzięty scenarzysta, a sławny reżyser obsadzić w roli księżnej jakąś
znakomitą aktorką europejską. Gdyby tylko jej historia była bardziej popularna… Autorkę „Malwiny” znają bliżej nieliczni, a szkoda, bo księżna
Maria należy do tych osób, które wciąż nas zaskakują.
Ta dama jest też przykładem na to, że nawet bolesne doświadczenie
życiowe można przekuć w sukces. Ale zacznijmy od początku… Maria
Anna urodziła się w Warszawie w 1768 roku jako córka sławnych rodziców – Adama Kazimierza Czartoryskiego, pisarza, działacza politycznego, mecenasa sztuki oraz Izabeli z Flemingów, autorki Świątyni Sybilli
w Puławach, pierwszego polskiego muzeum. Jej matka była kochanką Stanisława Augusta Poniatowskiego. Małą Marię często nazywano
nawet „ciołkówną” od herbu Poniatowskich. Wielu badaczy uważa, że
w tych złośliwościach jak najbardziej było ziarno prawdy! Maria wychowywała się początkowo w warszawskim Błękitnym Pałacu. – Znanym
wśród artystów, jak i przedstawicieli postępowej myśli Oświecenia –
zaznacza dr Marek Adamiec w tekście biograficznym „Maria Wirtemberska”, dostępnym na stronie Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej.
Później, w wyniku nieporozumień z królem, Czartoryscy przenieśli się
do Puław. Tam odwiedzały ich chętnie liczne znane osobistości, takie
jak Franciszek Dionizy Kniaźnin oraz Julian Ursyn Niemcewicz. Księżna
Maria chłonęła atmosferę Puław, które nazywano wtedy „polskim Wersalem”. Mówiono tam wiele o sztuce i polityce. – Puławy były pulsem
całej Polski, głęboka świadomość wszystkiego, co naród przeżył, tam
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się najsilniej ujawniała. Wszystkie te zaś elementy chłonęła w siebie
wrażliwa, a w pewnej mierze nawet egzaltowana, dusza księżniczki
– pisze profesor Konstanty Wojciechowski w opracowaniu do wydania
„Malwiny” z 1920 roku, dostępnym na stronie biblioteki polona.pl.
Podobno w panience podkochiwało się skrycie wielu znakomitych gości Czartoryskich. Rodzice postanowili oddać ją jednak księciu Fryderykowi Ludwikowi von Würtemberg-Montbéliard, który był siostrzeńcem króla Prus Fryderyka II i bratem Marii Fiodorowny, przyszłej żony
cara Pawła I. Powodowane było to celami politycznymi. Niestety tym
samym rodzice skazali córkę na okrutny los. Maria była nastolatką,
nazywaną przez bliskich „cichym, wonnym fiołkiem”, kiedy wyszła za
mąż za okrytego złą sławą księcia Fryderyka Ludwika. – W małżonku
nie tylko nie znalazła ideału, ale nawet choćby człowieka, w pożyciu
znośnego. Książę Ludwik był zaprzeczeniem wszelkich ideałów – zaznacza profesor Konstanty Wojciechowski w opracowaniu do „Malwiny”
z lat 20. XX wieku. Młoda para osiadła w Prusach. Ostatecznie znaleźli
się na Pomorzu Zachodnim, a dokładniej w Trzebiatowie. W 1785 roku
para zamieszkała w tamtejszym pałacu, który powitał ich opłakanym
stanem, wymagał remontu. Pożycie małżeńskie układało się jeszcze gorzej. – Książę Wirtemberski był osobą brutalną, zrażającą do siebie ludzi, negatywnie nastawioną do Polaków – podkreśla Marcin Rosołowski
w tekście „Nieszczęśliwe życie księżnej Marii”, dostępnym na stronie
polskatimes.pl. Fryderyk Ludwik tonął w długach, miał awanturniczą
przeszłość. Często upokarzał i szantażował żonę, dręcząc ją atakami
zazdrości. Życie z księciem było męką, na szczęście Maria Anna odnalazła pewne pocieszenie w synu, który zrodził się z tego związku. Zajmowała się też urządzaniem wnętrz pałacu. Wraz z mężem przeprowadziła remont posiadłości, zamieniając miejsce w bajeczną rezydencję.
W Trzebiatowie również rozwijała swoje zainteresowania literackie.
Często wracała wspomnieniami do atmosfery puławskiego życia i próbowała jego namiastkę wprowadzić do pomorskiej egzystencji. Na miejscu kwitło życie dworskie. Po jakimś czasie małżonkowie przenieśli się

Ludzie

Ilustracja z "Malwiny" (1822)

Portret Marii autorstwa H.F. Fügera (1795)

do Polski. Wybuchała wojna. Ludwik Fryderyk miał walczyć za Rzeczpospolitą. Okazał się wtedy nie tylko marnym mężem, ale też nielojalnym
żołnierzem. W czasie kampanii, dowodząc frontem litewskim, dopuścił
się narodowej zdrady. To przelało czarę goryczy.
Z żony tyrana w La Princesse W***

Polityczna zdrada księcia Fryderyka Ludwika sprawiła, że familia Czartoryskich przeżyła ogromne upokorzenie. Jednocześnie, otworzyło
to przed Marią Anną nowe drzwi. – Zażądała rozwodu, zamknęła się
w klasztorze – zaznacza profesor Konstanty Wojciechowski w swoim
opracowaniu. – Taki był konwenans epoki – podkreśla jednak Marcin
Rosołowski w artykule „Nieszczęśliwe życie księżnej Marii”. Proces
rozwodowy trwał długo, księżna jednak w końcu odzyskała wolność,
choć zapłaciła za to wysoką cenę. Syn Adam trafił pod opiekę ojca. Był
to dla niej ogromny cios. Ale nie załamała się. Wyjechała do Wiednia.
Tam spędzała zimy, letnie miesiące zaś w Puławach. Najczęściej jednak
bywała w Warszawie. Odżyła. – Stała się gwiazdą na towarzyskim firmamencie stolicy marionetkowego państwa, stworzonego przez Napoleona – podkreśla Marcin Rosołowski w swoim tekście. W pałacyku
przy ulicy Rymarskiej prowadziła salon literacki. Te kulturalne i towarzyskie spotkania nazywano „błękitnymi sobotami”, w nawiązaniu do
koloru będącego wówczas symbolem wyrafinowanego intelektualizmu
oraz intymności pełnej wdzięku. Na sobotnich obiadach u księżnej bywali m.in. Jan Maksymilian Fredro, Józef Lipiński, Franciszek Morawski
oraz znane damy, cała stołeczna śmietanka. – Wykwintne towarzystwo
wysoko ceniło dowcip, gust, wiedzę nie obciążoną pedantyczną erudycją, zręczną konwersację, finezję słowa – pisze we wstępie do publikacji
„Z kręgu Marii Wirtemberskiej: antologia” Alina Aleksandrowicz-Urlich.
Przed tym gronem Maria Anna postanowiła najpierw zaprezentować
swój pierwszy duży utwór literacki pt. „Malwina, czyli domyślność serca”. Powieść stała się wtedy głównym przedmiotem dyskusji podczas

34

błękitnych sobót. Prozę Marii przyjęto entuzjastycznie, więc księżna postanowiła ją wydać w druku. „Malwina” ujrzała światło dziennie
w 1816 roku. Stała się sensacją salonów towarzyskich oraz zdobyła wiele pochlebnych recenzji krytyków literackich. W czułej powieści znaleziono wiele zalet. Akcję osnutą wokół miłości Malwiny i Ludomira oraz
opowiadanie przeplatane listami uznano za wartościowy romans. Powieść była też jednym ze zwiastunów zmian w rodzimej literaturze. Wyróżniała się tym, że łączyła cechy różnych gatunków. Była ogromnym
sukcesem literackim Marii Anny! – Ukazała się w momencie, gdy moda
na francuszczyznę i kopiowanie obcych wzorów ustępowały modzie na
rodzime wzorce – zaznacza Marcin Rosołowski we wspominanym już
artykule. Oryginalna powieść nie ustępowała niczym zagranicznym romansom, dzięki czemu doczekała się kilku wydań. Została przetłumaczona na francuski, później rosyjski, a już w XXI wieku: angielski!
Z głębi serca na papier

Dziś „Malwina” uznawana jest za pierwszą polską powieść, która ukazuje życie wewnętrzne bohaterki. Łączy w sobie cechy utworu sentymentalnego, psychologicznego, z kluczem, a nawet gotyckiego.
To dzieło nowatorskie oraz oryginalne, które zaliczane jest do ścisłego
grona dawnej klasyki literatury polskiej. Warto jednak pochylić się nad
źródłami tego dzieła. Badacze i historycy zwracają uwagę na wyraźne
wątki autobiograficzne w powieści. To właśnie dla nas, mieszkańców
Pomorza Zachodniego, może być interesujące i również zachęcać do
bliższego zapoznania się z postacią Marii Wirtemberskiej oraz jej twórczością. – Największą zdobyczą i wartością, jaką niósł z sobą romans,
było to, że studium nad wnętrzem duchowym bohaterki odbyła autorka
na własnym wnętrzu duchowym – podkreśla w swoim opracowaniu profesor Konstanty Wojciechowski.
Tytułowa Malwina była Marią. Bohaterka książki, jak księżna, została
bardzo młodo wydana za mąż, do partnera czuła zaś odrazę ze względu
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na jego liczne wady. – Po ślubie wyjazd do odludnego zamku w głębi
najdalszej prowincji. Tam dopiero występują w całej pełni wszystkie
fatalne przywary męża – wymienia w opracowaniu „Malwiny” Konstanty Wojciechowski. Profesor wspomina też o samotności oraz tym, co
dla Marii-Malwiny było pocieszeniem, a także, że tytułowa bohaterka,
mimo, iż przeżyła okropne chwile, nie poddała się i nawet później znalazła siłę, by pomagać innym, zupełnie jak księżna, która po rozwodzie
z pruskim księciem prowadziła działalność filantropijną, edukacyjną
oraz patriotyczną. La Princesse W*** niestety nie zaznała małżeńskiego szczęścia podczas pobytu w Trzebiatowie. W książce postać męża
Malwiny też jest okrutna, ale samą okolicę, w której mieszkała, mimo
ciężkich przeżyć, potraktowała nieco łagodniej. Autorka w powieści napisała, że pocieszeniem jej były: zamkowa biblioteczka, muzyka oraz
spacery nad wodą i do lasu. Książkowa Malwina wyjeżdżając z zamku,
żegna się też z posiadłością. Mimo, że w tych słowach pobrzmiewają
echa żalu, to jest również miejsce na nutkę sentymentu. Możemy mieć
chyba nadzieję, że mimo wszystko mąż nie zohydził jej całkowicie tych
ziem. Maria była podobno bardzo sympatyczną osobą, która potrafiła
dostrzec światło w nawet najczarniejszych chwilach życia. Jedno jest
pewne, trudne doświadczenia przekuła w coś dobrego. Z pewnością to
także na Pomorzu Zachodnim pojawił się zalążek literackich aspiracji
księżnej. Sukces „Malwiny” zachęcił zaś Marię do kontynowania pisarskiej aktywności. Pisywała wiersze, relacje z podróży, drobne szkice
historyczne, prowadziła pamiętniki. W pewnym momencie zarzuciła
jednak twórczość literacką i skupiła się na działaniach patriotycznych
oraz edukacyjnych.
Z lwicy salonowej w kobietę z misją

Maria brylowała w Warszawie. Była muzą poetów, malarzy i muzyków.
Znakomici artyści zadedykowali jej wiele swoich dzieł. Miała wielu ad-

oratorów, choć nigdy więcej nie wyszła za mąż. Po powstaniu listopadowym przeniosła się do Galicji. Po śmieci ojca, na stałe zamieszkała
z matką w Puławach. Już wcześniej była filantropką oraz działała na
rzecz narodu, teraz się temu poświęciła. Prowadziła działalność edukacyjną. Pielęgnowała historyczne pamiątki i wspomnienia o ojczyźnie.
Puławy zyskały wtedy rangę ośrodka, który przygotowywał grunt dla
wielkiego odrodzenia poezji oraz literatury polskiej. Na starość musiała jednak zmienić miejsce pobytu. – W 1837 osiadła na stałe w Paryżu
w domu brata, księcia Adama Jerzego – zaznacza dr Marek Adamiec
w tekście „Maria Wirtemberska”. Mimo sędziwego wieku, zachowała
sprawność umysłu, wciąż była pełna dobra i serdeczności dla innych.
Podobno mile wspominał ją Adam Mickiewicz, a Chopin zadedykował jej
kilka mazurków. Zmarła w 1854 roku.
Księżna Maria Anna była jedną z twórczyń polskiej literatury preromantycznej. Przetarła szlaki dla naszych wielkich pisarzy. Dla lokalnych miłośników historii oraz literatury pewnie ciekawą jest myśl, że
na kształt nowatorskiej „Malwiny” wpływ miało Pomorze Zachodnie.
Innym ta postać może służyć za wzór wytrwałości oraz pogody ducha.
A jeśli ktoś zechce odwiedzić pałac w Trzebiatowie, mała podpowiedź
na zakończenie: zwiedzanie najlepiej zacząć od lektury powieści Marii
Wirtemberskiej.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Wikipedia, archiwum prywatne/ źródła:
M. Adamiec „Maria Wirtemberska” (literat.ug.edu.pl); M. Rosołowski
„Nieszczęśliwe życie księżnej Marii” (polskatimes.pl), „Malwina”, wstęp
Wojciechowski Konstanty, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920
(polona.pl); A. Aleksandrowicz-Urlich, „Z kręgu Marii Wirtemberskiej:
antologia” (biblioteka.kijowski.pl); kultura.trzebiatow.pl
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Herbaciany
Sommelier
„Herbata jest dziełem sztuki i tylko ręka mistrza może wydobyć jej najszlachetniejsze właściwości”: napisał w „Księdze herbaty” japoński uczony Kakuzo Okakura. W Szczecinie mamy osobę, która doskonale rozumie te słowa. Dominik Jurasz jest
wykwalifikowanym ekspertem od herbaty. To Tea Sommelier i Tea Consultant, a także zdobywca nagrody The Afternoon Tea
Awards „Best Tea Service 2019”, który został okrzyknięty również „Rising Star for 2020” przez CODE. Pracował m.in. w londyńskim Mandarin Oriental Hyde Park, a dziś dzieli się swoją wiedzą w internetowej przestrzeni i rozkręca własny biznes.
Oczywiście: związany z herbatą.
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Dominik jako 19-latek wyjechał do Londynu na studia „Zarządzanie
Gastronomią i Hotelarstwem ze Studiami o Żywności”. Tam zaczął pracować w swojej branży. Wtedy też rozpoczęła się jego przygoda z herbatą. – Pracowałem z największymi znawcami herbacianymi w UK i na
świecie, szkoliłem się u nich – mówi. Teraz nie wyobraża sobie dnia bez
aromatycznego napoju, o którym opowiada z prawdziwą pasją.
Londyńska przygoda

– Od zawsze interesowała mnie kuchnia, żywienie, zdrowe i naturalne
gotowanie oraz tradycyjne kulinaria w nowoczesnym wydaniu. Studia
pozwoliły wyszkolić się w kulinarnym fachu, jeszcze bardziej zbliżyć
do tego, co kocham – tłumaczy Dominik. W Londynie na jego drodze
pojawili się ludzie, którzy zainteresowali go herbatą. – Trafiłem na restaurację, która serwuje „Afternoon Tea”, czyli tradycyjną popołudniową herbatkę, serwowaną z małymi kanapkami, ciastkami oraz słodkimi
bułeczkami z dżemem – wspomina Dominik Jurasz. To było dla niego
przełomowe miejsce. – Herbata jest tam parzona i serwowana zazwyczaj przez Herbacianego Sommeliera (Tea Sommelier). Takim stałem się
przechodząc kurs, prowadząc szkolenia dla kawiarń, restauracji i hoteli,
tworząc napoje bądź drinki bazujące na herbacie oraz układając menu
– mówi.
Tam popularny napój stał się dla niego czymś więcej niż „dodatkiem do
ciasta”. – Gastronomia to miłość i pasja dzielenia się z innymi. Tak samo
z herbatą, gdy patrzę na jej suche liście, to mam przed oczami miejsca,
gdzie rosną krzewy, a także ludzi, począwszy od mozolnego i dokładnego zbierania liści po utalentowanych mistrzów, którzy swoją całą
wiedzę przekazywaną przez pokolenia wkładają w produkcję herbaty.
To coś więcej niż tylko torebka z kruszonymi na małe cząstki liśćmi.
To wspaniały kunszt rękodzieła mistrzów produkujących herbatę, która
zaparzana, ukazuję całą gamę smaków i zapachów, bez żadnych dodatków – podkreśla nasz Tea Sommelier.
Rzecznik herbaty

W pewnym momencie pasja Dominika stała się nie tylko sposobem na
życie, ale też powołaniem. Postanowił on dzielić się swoją wiedzą z innymi również w przestrzeni internetowej. Tak powstał Gaiwan Herbaty:
profil na Instagramie oraz kanał na You Tube. – Pomysł zrodził się, gdy
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podczas pracy w restauracji zauważyłem, że goście są zaintrygowani
symboliką całego sprzętu do zaparzania, krokami i sposobami, począwszy od wlewania wody do przelewania zaparzonego naparu do małych
czarek, z których pije się taką herbatę. Zacząłem też dzielić się swoimi
przepisami z herbatą w roli głównej dla tych, którzy nie do końca byli
przekonani do np. naturalnego, wytrawnego smaku herbaty zielonej
z nutami prażonych orzechów, bądź kwiatowo-trawiastej herbaty
z oolong – wyjaśnia Dominik Jurasz. Nazwa Gaiwan Herbaty pochodzi zaś
od małej miseczki z pokrywką. Tradycyjnie zaparza się w niej herbatę
w Azji, a szczególnie Chinach. – Warto tu wspomnieć, że to właśnie Chiny są miejscem, gdzie zaczęto liście Cymelia Sinensis (łacińska nazwa
krzewu herbacianego) przetwarzać na susz, który później był zaparzany
– dodaje Dominik.
Polacy piją sporo herbaty i są w czołówce, jeśli chodzi o sympatię
do tego napoju w Europie. Mimo to, do świadomych konsumentów jeszcze nam trochę brakuje. Dominik to zauważył i postanowił być jednym
z tych, którzy wpłyną na zmianę postrzegania herbaty w naszym kraju. – W Polsce tradycyjna medycyna ludowa opierała się na wielu ziołowych naparach. Herbaty, które dostępne są w sklepach, zawierają
zazwyczaj niskiej jakości herbatę, a jej producenci wykorzystują fakt,
że my lubimy owocowe i ziołowe napary. Dlatego tworzą mieszanki,
które nie zawsze są tym, czym wierzymy, że są. Stąd też pomysł na Gaiwan Herbaty. Ma on na celu uświadomienie Polakom, że herbata nie
musi być sztucznie perfumowana czy dosładzana. Procesy produkcji
pobudzają olejki zawarte w liściach, które podczas parzenia są uwalniane i to one nadają unikalnego dla każdej herbaty smaku i aromatu.
Naturalnie! – wyjaśnia nasz Tea Sommelier.
Dominik chciałby, by w Polsce celebrowano picie herbaty tak jak w Anglii. – Życzyłbym nam wszystkim abyśmy też byli tak pochłonięci herbatą jak oni. I tylko najwyższej jakości, bo na taką zasługujemy – mówi.
Na szczęście jesteśmy na dobrej drodze. Nasz ekspert zauważa pewną ewolucję w polskim myśleniu o herbacie. – To wszystko zmienia się
diametralnie. Polacy coraz częściej podróżują do Azji i tam obserwują
całą kulturę zbudowaną wokół herbaty. To pozwala im na wprowadzenie tego do dnia codziennego tutaj, w Polsce. Jak już wspomniałem, pa-
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rzenie mamy we krwi, tutaj zamieniamy tylko zioła na herbatę. Coraz
więcej pojawia się sprzedawców prawdziwych herbat bardzo wysokiej
jakości, czy też naturalnych mieszanek ziołowo-herbacianych. Częściej
już odchodzimy od produktów z supermarketowych półek – zauważa.
Zwraca przy tym uwagę na ważną kwestię. – Torebka skrywa produkt
tylko potocznie nazwany „herbatą”. Stoją za nim ogromne koncerny,
które masowo tworzą produkt dla korzyści czysto biznesowych – dodaje Dominik. – Nie bez powodu powołane zostały organizacje nadające
certyfikaty dla tych produktów między innymi „fair trade” czy „rainforest Alliance” – tłumaczy ekspert.
Co istotne, Gaiwan Herbaty niedługo poszerzy zakres swojej działalności. – Wraz z moją rodziną pracujemy intensywnie nad tym, aby
wysokiej jakości, prawdziwe herbaty o których opowiadam, były znane
i dostępne nie tylko dla koneserów, ale dla wszystkich. Już niebawem
będzie można odwiedzić naszą stronę internetową, poczytać porady
związane z parzeniem herbaty i oczywiście kupić produkty, aby przetestować je w domu. A tymczasem zapraszam na mój kanał na You Tubie,
gdzie opowiadam o miłości mojego życia: herbacie! – mówi z uśmiechem Dominik.
Porady i trendy

Nasz Tea Sommelier zdradził „Prestiżowi” także kilka swoich trików.
Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby zgłębić herbaciany temat, przedstawiamy parę przydatnych porad. Podpowiadamy wraz z ekspertem
m.in. jak wybrać odpowiedni produkt, zaparzyć go oraz co jest obecnie w modzie. – Wybierając produkt dobrej jakości powinniśmy zwrócić
uwagę na wiele rzeczy. Przede wszystkim, co wiemy o firmie produkującej. Jak wygląda ich asortyment i skąd pochodzi ich herbata. Czy są
to całe liście czy zmiażdżone lub posiekane na drobne? Czy na przykład
„Japońska Sencha” nie pochodzi z Chin? Osobiście przy wyborze herbat,
kieruję się tym, kim jest jej sprzedający. Szukajmy tych za którymi stoją
historie, pasja i chęć dzielenia się – wyjaśnia Dominik. Później, gdy już
będziemy mieli odpowiednią herbatę, warto ją prawidłowo przygotować. – Do zaparzenia dobrej herbaty, oprócz wysokiej jakości liści, potrzebujemy odpowiednią wodę. Gra ona ogromną rolę. Najlepsza woda
jest lokalna z kranu, ale filtrowana. Chodzi tu przede wszystkim o usunięcie chloru i nadmiaru wapnia, który zabija nie tylko smak, ale i cały
aromat herbaty! Zaparzać możemy na wiele sposobów, używając właśnie gaiwana albo też dzbanka, kubka czy zaparzacza. Istotne w sposobie parzenia jest to, żeby w odpowiednim momencie oddzielić liście
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od naparu. Wystarczą dwa kubki i sitko. Po zaparzeniu należy przelać
napar przez sitko do drugiego kubka – tłumaczy ekspert.
Co więcej, herbatę łączy się z różnymi potrawami, dzięki czemu może
ona niezwykle podkreślać smak różnych dań i odwrotnie. – Dużo by
na ten temat mówić, ale jak spróbujecie japońską Senche (zielona herbata produkowana w Japonii) z daniami rybnymi np. sushi to zrozumiecie,
o czym mówię! Dla bliższego przykładu, wspaniale delikatna, słodowa, z nutami palonego zboża i kakao o delikanie owocowo-miodowym
posmaku herbata czarna z prowincji Yunnan z Chin idealnie połączy się
z szarlotką, bądź jakimkolwiek kruchym ciastem z letnio-jesiennymi
owocami. Niebo w gębie – podkreśla Dominik. Najpopularniejszą obecnie herbatą jest zaś Matcha, którą spożywa się teraz na różne sposoby.
– To zielona herbata produkowana w Japonii, sproszkowana. Przyrządza
się ją, zalewając ciepłą, ale nigdy gorącą wodą i miesza, aż stworzy się coś
w rodzaju zawiesiny. Taką wypija się od razu. Ze względu na to, że jest
w formie proszku, można ją dodać do koktajli, owsianek, wypieków, dań
wytrawnych i wielu innych. Swoją popularność zawdzięcza temu, iż taki
sposób konsumpcji liści herbaty pozwala na dostarczenie nawet do 30%
więcej antyoksydantów, niż przy tradycyjnym parzeniu herbaty – mówi
nasz ekspert.
Wielu z nas sięga po aromatyczny napar szczególnie w chłodniejsze dni.
Dominik jesienią poleca spróbować dojrzewającej białej herbaty. – Biała herbata ze względu na jej proces produkcji bez używania wysokich
temperatur, bardzo dobrze znosi dojrzewanie. Przechowywana w odpowiednich warunkach, im dłużej trzymana, tym lepsza. Nabiera ona
wtedy bardziej wyczuwalnych nut owocowych z prażonym posmakiem.
Idealnie też sprawdza się fermentowana herbata Puerh. Ze względu
na jej ziemisty posmak z nutami dojrzałych owoców i zapachem jesiennych liści, a czasem nawet dymu, dobrze komponuje się z domowej roboty konfiturami lub sokiem. Do zaparzonej herbaty polecam więc dodać odrobinę dżemu malinowego bądź konfitury różanej – podpowiada
Tea Sommelier.
„Kawa jest dobra dla ciała, ale herbata to napój duszy”: stwierdził David Mitchell. Patrząc na Dominika i jego pasję, pozostaje tylko wysłuchać zawołania jednego z mistrzów zen, Joshu: „Po prostu, napij się
herbaty!”. Więcej porad naszego lokalnego Tea Consultanta znajdziecie
w przestrzeni internetowej pod nazwą Gaiwan Herbaty.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Bogusz Kluz

Ludzie

NOWY F- PACE!
Zamów już dziś u autoryzowanego Dilera Jaguara
w Szczecinie BOŃKOWSCY BRITISH AUTO

BOŃKOWSCY BRITISH AUTO
Ustowo 58, 70-001 Szczecin
przy Rondzie Hakena
+48 91 852 34 00
salon@british-auto.pl
www.british-auto.jaguar.pl/contact-us
/ JLRBonkowscy

Auto o dwóch obliczach
Wielu na niego czekało. I w końcu jest. Jeden z najbardziej znanych samochodów terenowych na świecie – Land Rover Defender. Według fachowców to auto o dwóch obliczach – połączenie klasycznego SUV-a oraz możliwości typowej „terenówki”.
Dla niektórych to legendarne auto, Produkowane przez brytyjską
markę Land Rover od 1983. Przeszedł wiele modernizacji i liftingów.
Z wyglądu surowy, ostry cieszył się zawsze wielkim wzięciem u wszelkich służb pracujących w terenie m.in. pograniczników, energetyków,
służb ratowniczych, drogowców. Ale również wśród fanów wypraw
terenowych w ekstremalnych warunkach. Coraz ostrzejsze normy
bezpieczeństwa i emisji spalin spowodowały wycofanie go z rynku
w 2016 roku. W ubiegłym roku na salony wkroczyła druga generacja
tego modelu. Oficjalnie zaprezentowano go podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. I widać jak się w nim wiele zmieniło. Przyszedł więc czas na nowych odbiorców. To teraz samochód luksusowy,
komfortowo wyposażony, pełen ciekawych rozwiązań technologicznych. Zarówno w codziennej eksploatacji, jak i dla biznesmena, czy też
fana turystyki. Według ekspertów plasuje się teraz mniej więcej między SUV-em a „terenówką” z prawdziwego zdarzenia. Ale nie zapomina
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o elementach dla siebie charakterystycznych m.in. z tyłu znajdują się
pionowe, otwierane na bok drzwi z kołem zapasowym. Do tego niemal
płaska maska z dużym napisem w przedniej części – kiedyś Land Rover,
teraz Defender. Wprowadzono nową szeroką gamę silników, mamy tu
aż 6 wariantów do wyboru. Trzy silniki diesla o pojemności 3 litrów od
200 do 300 KM, dwa silniki benzynowe o pojemności 2 litrów - 4 – cylindrowy o mocy 200 KM i 6 – cylindrowy o mocy 400 KM. Nowość stanowi
2 litrówka z turbo Plug-in Hybrid o mocy 404 KM. Zdaniem fachowców
auto znakomicie sobie radzi np., podczas przepraw przez przeszkody
wodne. W najwyższym położeniu zawieszenia Defender jest w stanie pokonać bród o głębokości do 90 cm. Cała elektryka i elektronika
została zabezpieczona przed działaniem wilgoci i ma wytrzymać nawet godzinę zanurzenia. Poza tym, w trakcie pokonywania przeszkody wodnej ekran centralny podaje aktualną głębokość wody dookoła
auta. Jest ona sprawdzana przy pomocy czujników w lusterkach. SpeMotoryzacja

cjalny program Terrain Response pozwala kierowcy dostosować Defendera do każdego rodzaju terenu. Napęd na cztery koła. Dłuższa wersja samochodu może być wyposażona w trzy rzędy siedzeń. Ale obie
– 90 i 110 mają między przednimi fotelami umieszczone dodatkowe siedzenie. Mogą więc być sześciomiejscowymi autami nawet bez trzeciego
rzędu.

Najnowszego Land Rovera Defender oferuje dealer Bońkowscy British Auto. To jedyny na Pomorzu Zachodnim autoryzowany dealer,
który oferuje także usługi serwisowe oraz ma do dyspozycji centrum
blacharskie.

autor: Dariusz Staniewski / foto: Bogusz Kluz
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Volvo z dożywotnią
gwarancją na części
Zespół specjalistów Volvo Auto Bruno został przygotowany do obsługi zleceń klientów, ale przede wszystkim do profesjonalnego
i natychmiastowego usprawnienia pojazdu. W procesie serwisowym mają jasno określone standardy jakościowe związane z codzienną pracą. Każdego dnia ten proces kreują i kształtują, aby dążyć do doskonałości.

Od lipca Volvo Auto Bruno za pośrednictwem Volvo Car Poland udziela
dożywotniej gwarancji na oryginalne części Volvo zakupione i zainstalowane w autoryzowanym serwisie. Gwarancja udzielana jest wyłącznie
nabywcy części, gdy jest on równocześnie właścicielem samochodu
Volvo, w którym część została zamontowana. Jeżeli w okresie obowiązywania dożywotniej gwarancji na części jakakolwiek oryginalna część
Volvo będzie wymagać naprawy lub wymiany w wyniku ujawnionej
wady materiałowej lub montażowej to zostanie ona bezpłatnie naprawiona lub wymieniona przez dowolny autoryzowany serwis Volvo. Dożywotnia gwarancja na części rozpoczyna się w dniu zakupu i zainstalowania części w autoryzowanym serwisie Volvo Auto Bruno i obowiązuje do
momentu zmiany właściciela samochodu. W trosce o klienta, gwarancją
objęte są również usługi oraz dedykowane oprogramowanie niezbędne
do usprawnienia pojazdu. Usługa obowiązuje na terytorium całej Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Gwarancja dotyczy nie tylko nowych samochodów zakupionych w salonie Volvo. Odnosi się to do wszystkich modeli tej marki. Także tych,
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które trafiają do nas z rynku wtórnego lub z działu samochodów używanych Volvo Select. Oryginalne części Volvo są najwyższej jakości
i spełniają standardy przechodząc szereg testów oraz homologacji jakie
narzuca importer. – Dysponujemy ponad 16 tysiącami pozycji katalogowych części, które są regularnie dostarczane do naszego magazynu
– zapewnia dyrektor Michał Ziółkowski.
Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu oraz wymagających wymiany z przyczyn związanych
z uszkodzeniami mechanicznymi.
Volvo jest jedyną marką, która obecnie stosuje takie rozwiązanie. Minimalizowane są w ten sposób koszty obsługi samochodu, co tym samym
zabezpiecza klientów przed nieoczekiwanymi wydatkami.
Kolejne ułatwienie dla klientów, jakie proponuje ta marka, to 5-letnia
gwarancja fabryczna. Jeżeli klient dokona zakupu nowego samochodu,
to zazwyczaj obejmuje go gwarancja 24 miesięczna. Jednak Volvo wprowadziło rewolucję i w tej chwili można taką gwarancje wydłużyć maksymalnie do 5 lat przy zakupie nowego pojazdu. – Następne ułatwienie
Motoryzacja

Dyrektor Serwisu
Volvo Auto Bruno
- Michał Ziółkowski

– wszystkie sprawy związane z naprawą o charakterze gwarancyjnym
rozpatrujemy wewnętrznie, u nas, na miejscu – dodaje dyrektor Ziółkowski. – Dedykowana osoba – gwarant, który stacjonuje w naszym
oddziale błyskawicznie podejmuje decyzję i tym samym wspiera zespół
techników, który usprawnia pojazd i dokonuje kontroli końcowej przed
wydaniem klientowi jego Volvo. Wcześniej proces taki funkcjonował
w formie polisy ubezpieczeniowej. Wymagało to autoryzacji, zdjęć,
często powoływania rzeczoznawców, biegłych i ich opiniowania.
Te czynności znacząco wydłużały proces usprawnienia samochodu.
Długo musieliśmy czekać na decyzję. Teraz podejmujemy ją praktycznie „od ręki”, nawet jeszcze tego samego dnia usprawniamy samochód
i oddajemy go właścicielowi.
Volvo prowadzi także w ciągu roku kilka akcji sezonowych. Aktualnie
prowadzi akcję „Rozrząd”. Dotyczy ona wszystkich pojazdów powyżej
2 lat. Zapewniamy 30 procent dofinansowania na wymianę rozrządu
i do 50 procent na usługę. Znacząco obniża to koszty eksploatacji samochodu. Kolejna akcja związana jest z podnoszeniem mocy samochodów
poprzez oprogramowanie fabryczne Polestar, które jesteśmy w stanie
zainstalować do pojazdu w ciągu 60 min. To homologowane oprogra-

mowanie, można przetestować przez 14 dni, jeżeli nie spełni oczekiwań
klientów gwarantujemy zwrot 100% ceny tego oprogramowania. Każda z takich akcji jest okazją do zapoznania się z nami. Technicy Volvo
poświęcają każdego roku wiele czasu na podnoszenie swoich kwalifikacji, aby móc wykonywać swoją pracę skutecznie i właściwie. Szereg
specjalistycznych szkoleń oraz codzienna praca z pojazdami Volvo, zapewnia maksimum wiedzy i doświadczenia. Ponad to, do prawidłowej
i szybkiej diagnostyki usterek niezbędne są specjalistyczne i zaawansowane technicznie narzędzia serwisowe Volvo, jakimi dysponujemy.
Zwracamy szczególną uwagę na wykonywanie wszelkich czynności
z wyjątkową dbałością, segregujemy i utylizujemy odpady zgodnie
z wytycznymi Importera jak i obowiązującymi przepisami. W obecnej
sytuacji epidemiologicznej szczególną troską otaczamy powierzone
nam pojazdy, zabezpieczamy oraz dezynfekujemy elementy wnętrza
oraz karoserii pojazdu.
Jednym zdaniem – serdecznie zapraszam do Volvo Auto Bruno – podsumowuje dyrektor Michał Ziółkowski.

foto: materiały prasowe

serwis@autobruno.dealervolvo.pl | tel. 91 4 200 200 | autobruno.dealervolvo.pl

Przestrzeń
na cztery koła
Stylowy, przestronny, praktyczny, dla szerokiego grona
odbiorców. Nie jest to auto dla szukających ekstremalnych wrażeń kierowców, oddających się brawurze za kierownicą. Mercedes GLB to spokojny SUV do przyjemnego
przemieszczania się o cechach raczej minivana, niż sportowej limuzyny. Dla nas przetestowała go pani mecenas
– Dorota Juszczak.

Model Mercedes-Benz GLB można już nabyć
od 1 589 PLN netto miesięcznie*

*5% wpłaty, 15000 km/rok, okres użytkowania 24 miesiące

Choć na zdjęciach wygląda na wielkie auto, w rzeczywistości
nowy GLB jest bardzo pojemny: zmieści się w nim spokojnie siedem osób, pod warunkiem, że trzeci rząd foteli zajmą pasażerowie
o wzroście do 168 cm. Jeśli zdecydujemy się na podróż w pięcioosobowej grupie to komfort jazdy będzie nieoceniony. Przesuwany drugi rząd foteli jeszcze bardziej podbije przyjemność z przebywania w tym samochodzie. Podróżowanie dodatkowo usprawni
sporej wielkości bagażnik, który możemy wyposażyć w dodatkowe schowki, siatki i 12 woltowe gniazdko. Nie dość, ze przewieziemy potrzebne nam rzeczy to jeszcze w trakcie jazdy możemy podładować przenośne urządzenia, począwszy od telefonu
a skończywszy na turystycznej lodówce.
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Kolejna rzecz to jego design. Ten Mercedes, jak zresztą pozostałe, jest w środku bardzo elegancki. Szczególne wrażenie robi
kokpit. Auto jest wyposażone w system MBUX oraz wielką taflę
szkła z dwoma dużymi ekranami. Charakterystycznym dla GLB
elementem wnętrza są wstawki w formie wyfrezowanych aluminiowych rurek na desce rozdzielczej i tunelu środkowym. Warto
wspomnieć, że wielofunkcyjna kierownica jest podgrzewana, co
w chłodniejsze dni może mieć dla nas spore znaczenie. Oświetlenie w samochodzie jest ambientowe, co nie tylko tworzy klimat
ale jest przede wszystkim korzystne dla naszych oczu: nie męczą
się, nawet w czasie nocnej jazdy.

Motoryzacja

Maksymalna moc – 224 KM

Maksymalna prędkość – 236 km/h
Przyśpieszenie – 6,9 -100 km/h [s]

Średnie zużycie paliwa – 8,5 l /100 km

Skrzynia biegów – automatyczna 2-sprzęgłowa

Wszystko, co jest oferowane w szeroko pojętym segmencie aut
kompaktowych jest również i w tym samochodzie. Mowa o adaptacyjnym zawieszeniu, napędzie na cztery koła 4MATIC czy
wszelkiej maści przyjemnościach, jak funkcja „Hej Mercedes”
czy też system relaksu podczas jazdy o nazwie Energizing. GLB
jest autem bezpiecznym, wyposażonym w pakiet wspomagania jazdy, który daje wsparcie przy dostosowywaniu prędkości,
kierowaniu pojazdem, zmianie pasa ruchu, a także w przypadku
ryzyka kolizji. Jest autem wyposażonym w pakiet parkowania.
To dwuczęściowy zestaw, zawierający aktywnego asystenta
parkowania i kamerę 360°, odciąża kierowcę już na etapie wyszukiwania miejsc parkingowych, a następnie podczas parkowania,
opuszczania miejsca parkingowego i manewrowania. Kamera
360° w sposób widowiskowy pokazuje bezpośrednie otoczenie
samochodu - także z perspektywy lotu ptaka.
Nowego Mercedesa GLB zabrała na przejażdżkę mecenas Dorota
Juszczak. Oto wrażenia z jazdy. – Mercedes to miłość mojego ojca,
którą mnie również zaraził – wyznaje Dorota Juszczak. – Nowe
GLB to zupełnie inny, wygładzony i ucywilizowany samochód.
Znam tę markę dobrze ale zaskoczyło mnie kilka nowych drobiazgów. Na przykład – kamera pokazująca na ekranie obraz koloru
światła z sygnalizatora na skrzyżowaniu. Stojąc jako pierwsza

na światłach – nie musiałam schylać głowy, aby zobaczyć, jakie
światło się świeci w tej chwili. Dla każdej kobiety to bardzo ważne ułatwienie. Nie zaskoczyło, ale utwierdziło w przekonaniu,
że system do rozmowy z Mercedesem to świetny wynalazek.
Mówię „hej Mercedes. Zrób wyższą temperaturę o dwa stopnie”
i dostaję odpowiedź „nastawiam temperaturę na 21 stopni”. Genialne. Co najważniejsze to, że ta rozmowa z samochodem nie
jest rozpraszająca. Na pewno jest to kwestia nauczenia się możliwości, jakie daje system, poznania ich wszystkich. Bo szkodą jest
dla ciebie, kiedy nie tylko nie wykorzystujesz tych możliwości, ale
nawet nie wiesz, że takie możliwości daje ci to auto. Co jeszcze?
Siedzi się wysoko, widoczność jest właściwa. Kamery z przodu
i z tyłu dają obraz wszystkiego, co mnie może spotkać. Widzę
wszystko naokoło, także dzięki kamerze 360 stopni. Te elementy to must-have w tym aucie. Dla twojej wygody. Tylko musisz
umieć z nich korzystać, nie bać się ich. GLB jest duże, typowo
rodzinne, może mieć nawet w opcji 7 miejsc, to określa rolę tego
samochodu. Nie mam rodziny siedmioosobowej, więc nie jest
to auto dedykowane dla mnie, ale czuję się w nim bardzo
dobrze. Nie przeraża jego wielkość. GLB daje poczucie spokoju
i pewności.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Szczecinie - Dąbiu,
ul. Pomorska 88 lub pod nr telefonu: +48 91 48 085 712
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk

Motoryzacja: BMW

Więcej i jeszcze lepiej!

Drugi Salon BMW i MINI w Szczecinie
Grupa Bońkowscy to marka, która motoryzację ma w DNA. W sposób szczególny zaznacza swoją obecność na rynku od 2003 roku.
Założona w Poznaniu, w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność cztery lata później.
W swoim portfolio ma: BMW, BMW Motorrad, MINI, Jaguar, Land
Rover, Toyota oraz Hymer. To łącznie sześć obiektów, w trzech
miastach, które zatrudniają ponad 260 osób, a roczna sprzedaż
pojazdów nowych i używanych sięga 4 tysięcy sztuk. Na przestrzeni kilkunastu lat dealer Bońkowscy wypracował wysoką pozycję w świecie motoryzacji, a z naszym regionem związany jest
nie tylko biznesowo, ale również emocjonalnie. Naturalną konsekwencją była budowa w 2019 roku kolejnego salonu BMW, tym
razem w Gorzowie Wielkopolskim, a w tym roku uruchomienie
w Szczecinie drugiego salonu BMW i MINI, u zbiegu ulic Hangarowej i Struga.
O nowym salonie i rozwoju firmy rozmawiamy z Angeliką Sawicką
– dyrektor zarządzającą BMW MINI Motorrad Bońkowscy.
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W nowym salonie klienci będą mogli kupić nie tyko samochody BMW, ale również MINI. Czego dokładnie powinni się spodziewać i komu jest dedykowane to miejsce?

Inwestycja na prawobrzeżu przede wszystkim ma zbliżyć markę
do Klientów ze wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Przy nowym układzie komunikacyjnym łatwość dostępu do salonu zwiększy się również dla mieszkańców nadmorskich miejscowości i Koszalina. W nowym obiekcie swoje miejsce
znajdą zarówno miłośnicy mocnych wrażeń, czyli samochodów
M Performance, wielbiciele bardziej ekskluzywnych aut, czyli Luxury Line, do których należą BMW serii 7, BMW serii 8 oraz
BMW X7, a także ci kierowcy, którzy chcą się przesiąść do pojazdów elektrycznych.

Motoryzacja

Unikatowym elementem wykończenia wnętrz będzie mural przygotowany przez panią Joannę Marchewkę, który będzie przedstawiał wyjątkowy model BMW 507, auto dla konesera, wyprodukowane w bardzo
limitowanej serii w latach 50-tych.
Marka MINI zostanie w całości przeniesiona z Ustowa do salonu
przy ul. Hangarowej.

Zgadza się. Będzie to specjalnie zaaranżowana przestrzeń, z pełną infrastrukturą i emocjami MINI. Należy jednak podkreślić, że samochody
MINI będą serwisowane we wszystkich naszych lokalizacjach, zarówno
w Szczecinie, jak i w Gorzowie.
Nowy salon to spora inwestycja.

To prawda. Powstała na działce o powierzchni 12 000 m2 i liczy ponad
2 400 m2 powierzchni użytkowej. W nowym obiekcie zatrudnionych
zostanie 50 pracowników, a ambicje sprzedażowe to blisko 1000 sztuk
samochodów rocznie. Salon został wybudowany w najwyższym reżimie
ecobuildingu, z fotowoltaiką oraz specjalną izolacją cieplną, która pozwala na duże oszczędności energetyczne. W obiekcie znajduje się
10 stanowisk naprawczych, 2 stanowiska diagnostyczne, 2 stanowiska detailingu samochodowego, a także ręczne i automatyczne myjnie
z odzyskiem wody nawet do 80%. Do tego własna oczyszczalnia oraz
zastosowanie bakterii pozwalających na ponowne wprowadzenie wody
do obiegu. To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala plasować nas
wśród najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Kto stoi za budową tego obiektu i kiedy otwieracie drzwi dla klientów?

Obiekty dedykowane marce BMW mają stawiane wysokie wymagania
w kontekście greenbuildingu, a 150 punktowa skala określa spełnienie
najwyższego standardu. Inwestor zdecydował się na budowę w trybie
generalnego wykonawcy, a najlepszą ofertę złożyła firma FHU Multi
Projket ze Szczecina. Budowa obiektu trwała 10 miesięcy: rozpoczęła
się 30 października 2019 roku i została zakończona z 31 sierpnia tego
roku. Rozpoczęcie pracy w nowej lokalizacji planujemy na listopad.
Za trzy lata obchodzić będziecie 20 rocznicę swojej działalności.
Ładny jubileusz. Jak się pracuje na taką liczbę?

Pomimo upływu lat nadal z tym samym zaangażowaniem poświęcamy
się nowym przedsięwzięciom i wyzwaniom. Misją firmy jest niezawodne zaufanie. Podstawą jest relacja z drugim człowiekiem, a także wyznawane wartości. Właściciele firmy są niezwykle dumni z faktu zbudowanego zespołu, efektywnego zarządzania firmą „na odległość” oraz
zaszczepienia ducha oraz atmosfery i kultury organizacyjnej, co wydawało się najtrudniejsze. Teraz przychodzi czas na kolejne pokolenie,
na uczenie się od siebie nawzajem i wprowadzanie w życie organizacji
uczącej się, w której klient i jego potrzeby są podstawą zmiany.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

BMW MINI Motorrad Bońkowscy
Szczecin, Ustowo 55

www.bmw-bonkowscy.pl

Szczecin, ul. Hangarowa
Gorzów Wlkp., ul. Kasprzaka 6G

MINI BOŃKOWSCY
www.bonkowscy.mini.com.pl

Mistrz za kierownicą
Idealny samochód dla sportowca. Szybki i zwinny jak jego kierowca i bardzo wytrzymały, a do tego dobrze wyglądający. Nowa KIA Sorento trafiła
z salonu KIA Polmotor w ręce Piotra Liska, lekkoatlety, tyczkarza, a także sportowego ambasadora tej właśnie marki. Odpowiednie auto dla odpowiedniego człowieka, do tego będące absolutną premierą.
Hybrydowa Kia Sorento, którą jeździ nasz mistrz jest autem czwartej
generacji z napędem na cztery koła. KIA Sorento, która stoi na szczycie
gamy SUV-ów oferowanych w Europie przez markę, w standardzie jest
oferowana w wersji 7-miejscowej. Za drugim rzędem siedzeń znajduje
się sporej wielkości bagażnik o pojemności aż 813 l, który bez problemu
pomieści sportowy ekwipunek lekkoatlety.
KIA wyposażona jest w wiele praktycznych i jednocześnie efektownych
gadżetów: cyfrowe zegary z kolorowym 12,3-calowym ekranem, system multimedialny z nawigacją i systemem UVO Connect wraz z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 10,25 cala, przednie i tylne
światła w technologii LED, system audio firmy Bose z 12 głośnikami,
head-up display, kameralne podświetlenie wnętrza i elektrycznie stero-
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waną pokrywę bagażnika.
To bezpieczne auto, które dla takiej osoby jak nasz bohater jest szczególnie ważne, gdyż ze względu na tryb życia dużo podróżuje. Sorento Piotra Liska posiada m.in. system automatycznego hamowania
z 4 trybami: wykrywania pojazdów, pieszych, rowerzystów i asystentem skrętu w lewo. Ponadto znajduje się w nim asystent martwego
pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu z kamer bocznych na
wyświetlaczu centralnym, system monitorowania otoczenia pojazdu
z kamerą 360˚, system monitorujący za pomocą kamery i czujników
przestrzeń za pojazdem podczas cofania, mogący aktywować hamulce
w celu uniknięcia kolizji z pieszym lub przeszkodą.
Motoryzacja

Maksymalna moc – 230 km

Maksymalna prędkość – 193 km/h
Przyśpieszenie – 9,0-100 km/h [s]

Średnie zużycie paliwa – 6,8-7,5 l/100 km

Bezpieczeństwo to jedno, a zdrowie to drugie. Nasz tyczkarz cały czas
dba o formę, także w czasie jazdy, dlatego pewne elementy wyposażenia samochodu są dla niego niezbędne, a KIA takie posiada. Co zatem
znajdziemy jeszcze w tym modelu? Wentylowane fotele z przodu, elektrycznie regulowany w 10 kierunkach fotel kierowcy z funkcją pamięci,
wysuwanym podparciem pod uda oraz 4-kierunkową, elektryczną regulacją lędźwiowego odcinka kręgosłupa, a także elektrycznie regulowany fotel pasażera z 2-kierunkową elektryczną regulacją lędźwiowego
odcinka kręgosłupa. Do tego tapicerka foteli wykonana ze skóry wegańskiej , podsufitka w kolorze czarnym i aluminiowe nakładki na pedały,
czyli nie tylko praktycznie, ale również stylowo.

– To model, o którym marzyłem od początku współpracy z Kia Polmotor. Poprzednia generacja Sorento była niezawodnym towarzyszem
moich podróży, idealnie sprawdziła się w trasie, a z racji ilości startów
i odległości, jakie pokonywałem miałem okazję dobrze ją przetestować
– mówi Piotr Lisek. – Nowy model podoba mi się jeszcze bardziej. Jestem pierwszym użytkownikiem w Polsce i muszę przyznać, że design
i technologie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Jestem przekonany,
że napęd hybrydowy, nawet z moimi nietypowymi bagażami, nie straci
na wydajności – dodaje.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

Ustowo 52 | 70-001 Szczecin | ul.Struga 71 | 70-784 Szczecin | www.kia.polmotor.pl

SPORT TO MY!

Największe studio fotografii
e-commerce w Polsce
znajduje się pod Szczecinem

BESTSELLER Studios jest fotograficznym studiem e-commerce, które powstało z inicjatywy międzynarodowej firmy odzieżowej BESTSELLER, założonej w Danii. Posiada 22 studia fotograficzne mieszczące się na powierzchni 2000 m2, najnowocześniejszy sprzęt, oprogramowanie oraz 30-osobowy, utalentowany i doświadczony zespół, dzięki któremu jest w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów, tym samym
przyczyniając się do zwiększenia sprzedaży ich produktów w sklepach internetowych.

Kompleksowo i szybko

– Do każdej współpracy podchodzimy indywidualnie, bo wiemy jak duży
wpływ na sprzedaż oraz ruch na stronie ma odpowiednie przedstawienie produktu, które nie tylko wpisuje się w obecne na rynku trendy, ale
również uwzględnia i obrazuje DNA marki – tłumaczy Natalia Smereczyńska, ambasadorka marki. Wszechstronne portfolio studia obejmuje
prawie wszystkie obszary fotografii komercyjnej: od zdjęć robionych na
modelach przez wszelkiego rodzaju packshoty, edytoriale, kampanie,
zdjęcia 360°, po zaawansowaną postprodukcję i szczegółową kontrolę
jakości.
Jednym z głównych celów studia jest tworzenie wysokiej jakości obrazów w jak najkrótszym czasie. Pomimo faktu, że standardowa umowa
zakłada realizację w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania produktów,
dzięki usystematyzowaniu większości wewnętrznych procesów oraz

nowoczesnemu oprogramowaniu, średni czas dostarczenia zdjęć skrócił się do zaledwie 4 dni roboczych.
Współpraca na 100%

BESTSELLER Studios cechuje nie tylko doświadczenie, wiedza techniczna i kreatywność, ale też zgrany zespół oddany fotografii i światu
mody. – Współpracujemy zarówno z większymi markami odzieżowymi firmy BESTSELLER, takimi jak Pieces, Y.A.S, Bianco, J.Lindeberg,
Mamalicious czy Nameit, jak i tymi operującymi na mniejszą skalę.
Od niedawna mamy możliwość nawiązania współpracy z markami zewnętrznymi – za nami już pierwsza sesja dla legendarnej, szczecińskiej
marki Stoprocent, której efekty można zobaczyć na naszej stronie
– zaprasza Natalia Smereczyńska.
www.bestsellerstudios.com

kt/foto: materiały prasowe

BESTSELLER Studios
Prosta 30, 72-100 Łozienica | contact@bestsellerstudios.com
/BESTSELLERStudios |
/bestsellerstudios | www.bestsellerstudios.com
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Moda

Włoska
robota
Pinko to włoska designerska marka, której symbolem są dwie jaskółki, a Pinko Love Bag, czyli skórzana listonoszka na łańcuszku to kultowy element
garderoby wszystkich fashionistek. Marka tworzy
ubrania dla nowoczesnych i odważnych kobiet, które lubią łączyć elegancję z awangardą. Baldinini natomiast tworzy obuwie i skórzane akcesoria.

To prawdziwa włoska rzemieślnicza robota, gdzie dbałość o szczegóły jest ogromnie
ważna, a co przekłada się na jakość i wygodę. Zarówno Pinko, jak i Baldinini znajdziemy w salonie LKJ (Kaskada), który słynie
z wyszukanego asortymentu.

ad / foto: materiały prasowe

Salony LKJ - Fashion World
salon_lkj_fashion_world_
www.lkj.sklep.pl
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Club dobrze
ubranych ludzi
Zachwycające świeżością stylizacje dla pewnych siebie kobiet, czyli wspaniałe wzornictwo i materiały najwyższej jakości od marki Gerry Webber.
Eleganckie i jednocześnie wyróżniające się nienachalną swobodą kreacje
dla młodych wielbicielek mody, dopasowane na każdą okazję, czy będzie to
spotkane biznesowe, czy impreza, które proponuje Taifun.

Casualowe i szykowne projekty dla pań
i panów od Bugatti, czy w końcu świetnie skrojone marynarki z serii smart FLEX
dla panów od Roy Robsona. Każdy z tych
elementów garderoby stworzony został
dla osób, które nie lubią nudy w ubiorze.
To wyjątkowa moda dla wyjątkowych
ludzi, dostępna w stacjonarnym salonie
Moda Club, a także w sklepie internetowym www.modaclubstore.pl.
ad
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al. Wyzwolenia 1, Szczecin | www.modaclub.szczecin.pl

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

Andrzej Kus

Faceci kochają gadżeTy
Najbliższe miesiące to premiery najbardziej wyczekiwanych gadżetów w tym roku. Na rynek wchodzą PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Czym te
konsole zaskoczą graczy?

Xbox od listopada

Ten, kto nie przepada za PlayStation, gra z pewnością w Xboxa. Mamy więc dobrą
wiadomość: premiera Xbox Series X zaplanowana jest na 10 listopada. Producent
udostępni dwie wersje konsoli: dla najbardziej wymagających graczy będzie Xbox
Series X, dla tych, co chcą się cieszyć grami ale nie potrzebują aż tak wyżyłowanych
parametrów przeznaczony będzie Xbox Series S. Druga wersja uboższa będzie o napęd optyczny. Zamontowane w niej znajdziemy 10GB pamięci RAM. Konsola będzie
mniejsza, podobnie waga. W wersji X znajdziemy procesor AMD Zen 2 – ośmiordzeniowy układ z obsługą 16 wątków o częstotliwości taktowania 3,8 GHz (zmienna
częstotliwość). Zamontowana będzie pamięć RAM – 16 GB GDDR6 oraz dysk SSD
1TB. Tutaj będziemy mieli możliwość zainstalowania dodatkowej karty pamięci,
z tym że będzie musiała mieć identyczne parametry, jak wbudowany dysk. Gry
stworzone za pomocą zestawu deweloperskiego konsoli Xbox Series X|S charakteryzują znacznie skrócone czasy ładowania i oszałamiająca grafika z animacją
120 klatek na sekundę – przekonuje producent. Funkcje trójwymiarowego dźwięku
przestrzennego to kolejna ewolucja technologii audio wykorzystująca zaawansowane algorytmy, aby tworzyć wciągające, żywe światy rzucające gracza w centrum
wydarzeń.
Xbox Series X

cena: wersja Series X ok. 2300 zł, wersja Series S ok. 1400 zł

„Przedwieczni” w komiksie

W 2021 roku mamy zobaczyć tę historię na ekranach kin. Opowiedziana zostanie w filmie „Eternals”.
Tymczasem ukaże się ona w kolejnym, ekskluzywnym komiksie. To ostatnia wielka opowieść napisana
i narysowana dla Marvela przez Jacka Kirby’ego. Ten legendarny twórca komiksów przedstawia w niej
alternatywne dzieje ludzkiej cywilizacji, czerpiąc obficie z mitologii, legend, motywów science-fiction
i własnej nieograniczonej wyobraźni. Eleganckie polskie wydanie w powiększonym formacie zawiera
nie tylko wszystkie dwadzieścia zeszytów serii, lecz także nostalgiczny wstęp Mike’a Royera, długoletniego współpracownika Kirby’ego, wybrane listy do czytelników, w których autor „Przedwiecznych”
ujawnia swoje inspiracje, a także obszerne posłowie przedstawiające historię narodzin serii oraz dalsze
losy bohaterów w uniwersum Marvela. Komiks w twardej oprawie ma 392 strony i format 225x344.
Wydawcą jest Egmont, który nie planuje żadnych dodruków tej pozycji.
Komiks „Przedwieczni”

Ilość stron: 392, cena: 299 zł
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Wyczekiwane PlayStation

Firma Sony zapowiadała już dawno, że najnowszy model PlayStation
będzie czymś, o czym gracze do tej pory mogli jedynie pomarzyć. Już
samym wyglądem robi wrażenie. Przypomina stojącą wieżę, choć konsolę można oczywiście ustawić także poziomo. Specyfikacja PS5 to 16
GB szybkiej pamięci GDDR6 o przepustowości nawet 448 GB/s – to dwu
i półkrotnie więcej niż w podstawowym PS4. Procesor Ryzen Zen 2 posiada 8 rdzeni i gwarantuje taktowanie na poziomie 3.5 GHz.
W nowej konsoli zastosowany został ultraszybki dysk SSD, dzięki czemu gry ładują się naprawdę błyskawicznie. Producent wraca również
do czytnika Blu-Ray 4K-UHD. W poprzedniku niestety bardzo brakowało tej funkcji, zniechęciło to do zakupu wielu kinomanów. Teraz, w ramach rekompensaty, wrażenia z grania czy oglądania spotęguje dźwięk 3D. Cieszy to, że gry z PS4 działają także na PS5. Martwi, że nie dotyczy to wszystkich produkcji, ale kompatybilność gier ma z czasem wzrastać. Producenci
zapowiedzieli już także nowe tytuły, wśród których są wyczekiwane: Marvel’s Spider-Man Miles Morales oraz Gran Turismo 7. Sterować możemy za
pomocą zupełnie nowego kontrolera DualSense z centralną płytką dotykową – nieco większą niż w poprzedniej generacji padach. Kontroler dodatkowy wyposażony został w mikrofon z możliwością rozpoznawania głosu. Już w pierwszym dniu wrześniowej przedsprzedaży konsoli, w sklepach…
skończyły się dostępne egzemplarze. Warto również zaznaczyć, że produkowane są w dwóch wariantach: pierwszy z nich zakłada wmontowany
napęd, w drugim obsługa jest wyłącznie z pamięci wewnętrznej.
PlayStation 5

cena: wersja z napędem 2299 zl, wersja bez napędu 1849 zł

25 km/h na hulajnodze

Jest to bez wątpienia ciekawy gadżet, choć nie wiem czy do końca
bezpieczny (ze względu na osiąganą prędkość). Firma Xiaomi oferuje
nową, ulepszoną hulajnogę Mi Electric Scooter Pro 2. Posiada ona
trzy tryby prędkości: S, czyli tryb sportowy podczas którego osiągniemy prędkość nawet 25 kilometrów na godzinę. Podczas „spaceru” w parku używamy trybu D dostosowując tempo do otoczenia.
Jedziemy wówczas maksymalnie 20 kilometrów na godzinę. Tryb
pieszy natomiast używamy np. na szczecińskich bulwarach. Pozwala nam toczyć się z minimalną prędkością 5 kilometrów na godzinę.
Wybieranie trybu odbywa się poprzez dwukrotne, szybkie naciśnięcie przycisku zasilania. Producent zainstalował w hulajnodze duży
i rozbudowany wyświetlacz. Sterujemy nim za pomocą zaledwie
jednego przycisku. Nie tylko włącza i wyłącza on zasilanie. Można
go także używać do przełączania trybów prędkości oraz włączania
i wyłączania reflektorów. Wyświetlacz pokazuje nam mnóstwo innych danych, tj. prędkość. tryb jazdy, moc, status blokady i inne informacje o jeździe dostępne na pierwszy rzut oka. Pojazd waży całkiem sporo, bo ponad 14 kilogramów. Składanie jego zajmuje jednak
zaledwie…3 sekundy.
Mi Electric Scooter Pro 2

Inteligentna maszynka do golenia

Niewielu jest chyba facetów na świecie, którzy z przyjemnością wyciągają maszynkę do golenia i przycinają zarost na twarzy. Nie dość,
że szkoda na to czasu, to na dodatek ciężko dopasować odpowiednie urządzenie, które spełni nasze oczekiwania. Maszynka do golenia
Braun Series 9 to golarka elektryczna, która przez wielu uważana
jest za numer 1 na świecie pod względem wydajności. Ma zamontowanych 5 elementów golących wychwytujących więcej włosków za
jednym pociągnięciem. Płynnie przesuwa się po skórze i nadaje się
do golenia zarówno na mokro, jak i na sucho. Możemy golić się przy
użyciu wody, pianki lub żelu, aby uzyskać lepszy poślizg. Jest oczywiście wodoszczelna. Na akumulatorze możemy jej używać przez 60
minut. Wynik nie jest może zły, ale też nie rewelacyjny. Fajną opcją
jest natomiast to, że już po 5 minutach ładowania można wykorzystać urządzenie do jednokrotnego golenia. Maszynka wyposażona
jest w wyświetlacz Pro z panelem kontroli pracy. Sama analizuje zarost, dopasowując odpowiednio swoją moc. Sprawdza jego gęstość
160 razy na minutę. Trymer znajdujący się na odwrocie pokryty jest
tytanową powłoką.
Braun Series 9
cena: 1599 zł

cena: 2399 zł
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Miłość
we włoskim stylu

Nie ma na świecie bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. Włosi mają to opracowane do perfekcji, czym dzielą się z nami
od lat. Ich kuchnia jest tak dobra, że cały czas wygrywa wszystkie możliwe rankingi, czasem tylko oddając miejsce na podium
azjatyckim albo francuskim smakom. Na czym zatem polega fenomen potraw ze słonecznej Italii, że nie potrafimy im się oprzeć?
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Robert Burak, współwłaściciel włoskiej restauracji Timo wyjaśnia to
w kilku zdaniach: – Kuchnia włoska przede wszystkim jest prosta, z małą
ilością składników. Opiera się na świeżych i naturalnych produktach.
Włosi zwracają uwagę na jakość, a nie na ilość i bardzo do tego przywiązują wagę – wyjaśnia: – Kuchnia włoska jest również odzwierciedleniem
historii i kultury tej części świata, jest bardzo różnorodna jak regiony,
prowincje, miasta z których pochodzi. Ponadto, nie została stworzona
przez specjalistów od żywienia tylko wyszła wprost z domów. Przepisy
na podstawie, których gotujemy tworzone były przez pokolenia, przez
babcie i matki.
Włosi należą do jednych z najbardziej zdrowych narodów, gdzie problem
otyłości nie występuje na taką skalę jak ma to miejsce w państwach
zachodnich. Ma na to wpływ zbilansowana dieta i faktyczne przywiązanie do jakości potraw i ich składników. – Jestem alergikiem i przez to
nie mogę jeść wielu rzeczy – mówi szef Timo: – Normalnie taka pizza
powinna mi zaszkodzić a po zjedzeniu oryginalnego, przygotowanego
z włoskich i świeżych składników, placka nic mi nie jest: żadnego ciężaru w żołądku, żadnych dolegliwości. Jeśli będzie pani we Włoszech,
proszę zwrócić uwagę na półki w sklepach. Bardzo trudno znaleźć stoiska z tzw. bio czy zdrową żywnością. Dlaczego? Włosi są bardzo dużym
eksporterem jedzenia, które w innych krajach uważane jest za zdrowe,
a u nich jest czymś normalnym.
Timo kultywuje włoskie tradycje gotowania, co widać i czuć od samego początku. Wszystkie potrawy przygotowywane są wyłącznie z oryginalnych i świeżych składników pochodzących z konkretnych części
Włoch. Dania są zaczerpnięte wprost ze słonecznej Italii, w minimalnym
stopniu przearanżowane przez Szefa Kuchni. – Jestem praktykiem, profesjonalnie gotuję od blisko 20 lat – dodaje właściciel: – Szlify zdobywałem w dużej, jednej z bardziej eleganckich londyńskich restauracji, gdzie
bar był typowo włoski, a restauracja francuska. Tam nauczyłem się, że
jakość jest najważniejsza. Żadnych półproduktów, żadnego odgrzewania, zupełnie inne tempo pracy i zasady. Restauracja znajdowała się
w sąsiedztwie teatrów i kin, więc przepływ klientów był ogromny.

racji wszystko jest włoskie, począwszy od potraw, a skończywszy na
wodzie mineralnej. Nie uznaję półśrodków – podkreśla właściciel Timo.
– Co do samych dań lekko je przerabiam. Jestem wielkim miłośnikiem
ryb i owoców morza, do sycylijskiej caponaty dodałem risotto i połączyłem z polędwicą z dorsza, a fettucine putanesca urozmaiciłem filetem
z dorady – dodaje.
Restauracja Timo oprócz tego, że hołduje najlepszym włoskim smakom
jest również bardzo przyjemnym, prosto i stylowo urządzonym miejscem. Kuchnia jest otwarta na gości lokalu, w trakcie raczenia się winem możemy oglądać kucharzy przy pracy a czasem nawet ich zagadać.
– O ile nie ma dużego ruchu i wszyscy jesteśmy bardzo zajęci – śmieje
się Szef Kuchni: – Udało nam się zgromadzić świetną ekipę, dla której
gotowanie i życie restauracyjne to nie tylko praca ale też pasja.
Spędzając czas w Timo, w trakcie posiłku można też zgłębić wiedzę na
temat Włoch i jej regionów. Książki, magazyny, każdy element otoczenia pomaga nam przenieść się do Italii. Do tego pyszne jedzenie na talerzu i wyborne wino w kieliszku i mamy własne dolce vita.

autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Daniel Nowicki – Szef Kuchni,
Robert Burak – Executive Chef

Zdobyte umiejętności i kulinarne podróże po Italii zainspirowały Roberta Buraka do otwarcia włoskiej restauracji. Najpierw była Toscana
w Świnoujściu, a teraz Timo w Szczecinie. – Do Włoch nie jeżdżę na zwyczajne wakacje, jeżdżę po inspiracje – mówi z uśmiechem: – Posiadam
coś takiego jak pamięć smaku. Zapamiętuję wszystko co spróbowałem
a później próbuję to odtworzyć. W czasie moich podróży unikam miejsc
typowo turystycznych. Zaglądam do małych restauracji i trattorii gdzie
stołują się miejscowi. Nie kupuję w sieciówkach, tylko w małych sklepikach i na targach z jedzeniem, które są prawdziwym kulinarnym rajem.
W Timo karta dań jest krótka i zmienia się co sezon. Krótkie menu to
gwarancja jakości potraw i ich świeżości. Oddaje charakter miejsca,
pozwala też oszczędzić czas oczekiwania na dania. – W naszej restau-

ul. Panieńska 14, | 70-535 Szczecin

l a cucina i tal iana

tel.: +48 (91) 303 31 53 | www.timo-szczecin.pl

Sukces Restauracji Renaissance
Ogromny sukces Restauracji Renaissance szczecińskiego hotelu Radisson Blu! W festiwalu Fine Dining Week 2020 restauracja zajęła trzecie
miejsce w Polsce i ponownie zdobyła pierwsze miejsce w Szczecinie we wszystkich kategoriach.
Restauracja Renaissance szczecińskiego hotelu Radisson Blu może poszczycić się niemalże 28 – letnim doświadczeniem. W edycji festiwalu
Fine Dining Week w 2019 roku znalazła się w gronie najwybitniejszych
w Polsce. Jako jedyna w kraju zajęła pierwsze miejsce we wszystkich
kategoriach: najlepsze menu, najlepsza atmosfera, najlepsza obsługa,
najlepszy debiut, najpopularniejsza restauracja. W najnowszej edycji
festiwalu polepszyła wynik i znalazła się na ogólnopolskim podium,
zajmując trzecie miejsce w Polsce i pierwsze w Szczecinie.
Utalentowany zespół Anny Szadkowskiej - szefowej kuchni hotelu
Radisson Blu w Szczecinie gotuje z pasją, dba o niepowtarzalne wrażenia smakowe, szuka inspiracji, osobiście odwiedza lokalnych producentów, aby mieć pewność co do jakości produktów, z którymi pracuje.
W menu znajdziemy zarówno sezonowe specjalności jak i dania kuchni
autorskiej. W październikowej propozycji znajdą Państwo steki i owoce
jesieni.

Oferta Restauracji Renaissance skierowana jest do każdego, dla kogo
ważne jest doświadczenie związane z celebracją posiłku i jakością
w przystępnej cenie. To doskonałe miejsce na spotkanie biznesowe,
ro¬mantyczną kolację, organizację imprezy okolicznościowej.
Wnętrze restauracji jest tradycyjnie eleganckie - urządzone kameralnie,
w stylu klasycznym z artystycznymi akcentami (rzeźby, obrazy, lampy,
kandelabry), co wyróżnia restaurację na tle obecnych masowych trendów. Każdy ceniący kameralną atmosferę, a także poszukujący miejsc
romantycznych i dyskretnych polubi to miejsce. O poziom serwisu dba
doświadczona obsługa kelnerska, która równie znakomicie radzi sobie
z obsługą gości polsko jak i anglojęzycznych. Goście restauracji mogą
bezpłatnie skorzystać ze strzeżonego parkingu hotelu.

autor: Dariusz Staniewski / foto: materiały prasowe

Restauracja Renaissance
III MIEJSCE w Polsce!

I MIEJSCE w Szczecinie

We wszystkich kategoriach

- Najlepsze menu: Renaissance Restaurant
- Najlepsza obsługa: Renaissance Restaurant
- Najlepsza atmosfera: Renaissance Restaurant
- Najpopularniejsza restauracja: Renaissance Restaurant

Informacje i rezerwacje: tel. (+48) 91 3595 193
rezerwacja.renaissance@radissonblu.com
www.renaissance.szczecin.pl
/RestauracjaRenaissance |
/RestauracjaRenaissance
Godziny otwarcia: poniedziałek – sobota 17.00 – 23.00

W najbliższym czasie Restauracja
Renaissance proponuje:
Październik
– Steki i owoce jesieni

Listopad
– Gęsina na świętego Marcina
Grudzień
– Świąteczne spotkania przy stole

JAK TEN CZAS LECI!
15 PAŹDZIERNIKA ŚWIĘTUJEMY!
Od 16 lat jesteśmy dla Was, z Wami i dzięki Wam!

Najwyższej jakości potrawy możemy serwować dzięki wieloletniej współpracy z naszym Mistrzem Sushi! Dziękujemy
Wam za towarzystwo w tej długoletniej przygodzie i z tej okazji pragniemy w wyjątkowy sposób uczcić to ważne
dla nas wydarzenie.
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Wszyscy, którzy w dniach

15 i 16 października
pragną świętować z nami, na hasło:
URODZINY SAKE otrzymają

Szczecin, al. Piastów 1 | tel. 91 484 36 18
/ RestauracjaSake | www.sake.szczecin.pl
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Oferta obowiązuje na miejscu w lokalu, nie uwzględnia
napojów i nie łączy się z innymi promocjami.
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Family business
– 30 lat szczecińskiego Bono
Z Krzysztofem Bobalą, Agnieszką Nykiel-Bobalą i Kacprem Bobalą o jubileuszu firmy, jednej porażce i trzech wielkich sukcesach,
jak przetrwać w czasach zarazy i obiecujących planach.

Jubileusz 30-lecia firmy miał chyba jednak wyglądać trochę inaczej.

Miała być wielka feta, bo już od roku planowaliśmy to 30-lecie. Z różnych
powodów zapomnieliśmy nieco o 25-leciu i moi byli wspólnicy trochę mi
dogryzali, że zapomniałem o tak ważnym jubileuszu. Obiecałem wte-
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dy, że 30-lecie to już zrobię na pewno. I szczerze powiedziawszy przygotowując tegoroczny turniej Pekao Szczecin Open, planowaliśmy, że
w piątek tradycyjnie odbędzie się bankiet, a wtedy w sobotę przygotujemy nasz jubileusz. Miało być idealnie, ta sama sala, już przygotowana,

Biznes

foto: Jarosław Gaszyński

prawie 600 metrów kwadratowych, planowaliśmy tam zaprosić 400-500
naszych gości, klientów, przyjaciół. Miał to być więc taki bankiet po bankiecie. Niestety przyszła pandemia. W marcu zastanawialiśmy się czy
w ogóle przetrwamy do tej „trzydziestki”, bo taki to był czas dla agencji
eventowych. Ale udało się to wszystko jednak jakoś spiąć. Mamy trochę mniejszą formę, nie ma Pekao Szczecin Open, ale przy okazji tego,
że zorganizowaliśmy turniej dla artystów i tak musieliśmy zapewnić jakąś infrastrukturę. Zdecydowaliśmy się więc zorganizować to 30-lecie.
Cieszymy się, że chociaż w takiej formie. Musieliśmy mocno okroić listę
gości, a było to naprawdę niezwykle trudne. Najważniejsi są nasi pracownicy, a było ich trochę. Chcieliśmy wszystkich uhonorować, Część
z nich już z nami nie pracuje, cześć jest za granicą, ale mamy cały czas
z nimi kontakt, nieraz pomagają nam przy pracy przy Pekao Szczecin
Open, bo są tak związani z naszą firmą i z tym naszym głównym produktem. Lista naszych przyjaciół wśród artystów też jest dużo większa
i sprowadza się nie tylko do tych, którzy grają w tenisa. Wielu przyjeżdża na nasz festiwal „Wakacyjne Miasto Kobiet” w Świnoujściu. Szkoda,
że ich z nami teraz nie ma. Ale pozdrawiają nas serdecznie i gratulują
jubileuszu.
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To może powtórka w przyszłym roku?

To nie jest zły pomysł. Jak energii starczy to może zrobimy 31-lecie
w takim większym formacie
Jak oceniacie te 30 lat swojej działalności?

W agencji Bono jestem od samego początku. Pod koniec lat 80 dwudziestego wieku miałem drobny biznes, który niestety zbankrutował
w sierpniu 1990 roku. Trochę inaczej było z moim serdecznym przyjacielem Pawłem Nowakiem, który skończył architekturę i gdzieś tam się
błąkał po biurach projektowych, ale jakoś nie bardzo lubił tę robotę.
I tak naprawdę wyglądało to trochę jak w „Ziemi obiecanej” – ty nie
masz nic, ja nie mam nic, wspólnie mamy dokładnie tyle, żeby założyć
fabrykę. Paweł miał dryg do tych rzeczy plastycznych, ja dzięki wieloletniej pracy w dyskotekach miałem kontakty oraz mnóstwo znajomych.
Połączyliśmy siły. Myśleliśmy, że to jest biznes na niezbyt długi czas,
nie sądziliśmy, że to przetrwa tyle lat. Wtedy to był dziwny okres, krótko po reformie Balcerowicza, zaczęliśmy powoli wchodzić w ten dziki
kapitalizm. I jakoś nam się to wszystko udało, przetrwaliśmy wszystkie problemy. Z upływem lat zmieniali się wspólnicy. Do naszego duetu
Biznes

doszedł Piotr Szulc. Potem najpierw Paweł odszedł na swoje, a w 2008
roku Piotr. Na szczęście cała ta nasza gromadka jest w dużej przyjaźni.
Piotrek Szulc pracuje z nami cały czas przy turnieju, z Pawłem Nowakiem też mamy dobry kontakt. Na tym jubileuszu byliśmy całą piątką.
Bono teraz jest troszeczkę inne, ma nieco innych klientów. Ale oni dalej
działają w czymś bardzo podobnym. Paweł robi to, co najbardziej lubi,
czyli projektuje rzeczy reklamowe, Piotrek zajmuje się muzyką, czyli
zgodnie ze swoim hobby, a my zajmujemy się bardziej typowymi eventami i sportem, bo to zawsze był mój konik.
Drugi raz wybrałbyś podobną drogę?
Wybrałbym. Bez chwili wahania.

Myślisz, że wtedy, na początku lat 90, taka firma była potrzebna
w Szczecinie?

Była potrzebna. Byliśmy drugą, czy trzecią, bo chyba nie pierwszą agencją reklamową, która powstała w Szczecinie. To był czas, kiedy wszyscy
potrzebowali reklamy, bo powstawały kolejne firmy a agencji świadczących usługi reklamowe czy promocyjne było wtedy bardzo mało.
Wydaje się, że trafiliśmy wtedy w jakąś niszę z naszymi umiejętnościami. Z perspektywy czasu uważam, że to był najlepszy możliwy wybór
dla mojego charakteru. Nie sprawdziłbym się np. będąc urzędnikiem.
To jest jednak wolny zawód. Niby jestem szefem firmy, ale ja w niej
normalnie pracuję. Podobnie Aga i Kacper. Nauczyłem się wszystkiego.
Jak trzeba było, to sprzedawałem lody na turnieju, wiem jak mocować
blendy czy rozkładać namioty i mało co jest mnie w tej chwili w stanie
zaskoczyć. U nas nie ma pojęcia, że czegoś nie da się zrobić, wszystko
się da zrobić. Trzeba tylko chcieć. Praca jest ciekawa, każdy dzień jest
inny i każda impreza jest inna. I to jest fajne, bo robimy coś co lubimy
i jeszcze przy okazji robimy coś dużego w tenisie czy sporcie. Jest to niezwykle przyjemne i zarówno my jak i nasi pracownicy czujemy ogromną
satysfakcję, kiedy udanie kończymy event. Nie jesteśmy dużą firmą.
Na co dzień kilkanaście osób, na imprezach rozrasta się do naprawdę
dużej ilości ludzi do ogarnięcia. Pracownicy to nasz największy skarb.
Dlatego miałem tak straszne obawy czy uda nam się przetrwać pandemię, czy uda nam się utrzymać cały skład osobowy. Ale przeszliśmy
przez nią bezkolizyjnie.

Dlaczego sztandarowa impreza związana jest z tenisem?

Tenis od zawsze był moim hobby, kiedyś grałem jako junior w Czarnych
Szczecin, potem na tych kortach w SKT i w Sparcie, bo tak się te kluby
nazywały. Wprawdzie bez większych sukcesów, ale od tego czasu tenis
pozostał już na zawsze w mojej głowie. To przyszło samo z siebie. A challenger ATP Pekao Szczecin Open to wcale nie był pierwszy turniej, który
organizowaliśmy, chociaż prawie wszyscy tak myślą. Pierwszy turniej
zrobiliśmy w Gryfinie. Choć jeszcze wcześniej, teraz sobie przypominam, zrobiliśmy imprezę na Chopina, na Mastersach, to było Grand
Prix banku PKO. Grali tam wtedy wszyscy najlepsi polscy tenisiści.
Dla wszystkich to był szok. Odnieśliśmy wtedy pierwszy sukces sponsorski, bo załatwiliśmy telewizory dla zwycięzców. Mój kolega miał po
prostu wtedy sklep – szczeciński odział pewnej firmy i załatwił z centralą, że będą się chcieli reklamować podczas takiego turnieju i przekazać
telewizory dla zwycięzców. Wyszło to bardzo fajnie. Potem zrobiliśmy
turniej w Gryfinie. I dzisiaj mogę się przyznać, że w ciągu 30 lat była to
największa porażka w historii Grupy Bono. To był pierwszy zawodowy
turniej jaki robiłem, z pulą nagród sięgającą wtedy chyba 10 tysięcy dolarów co wydawało nam się kosmosem, Wimbledonem. Porażką było to,
że my wierząc, że ta impreza jest wielka, że będzie cudowna naobiecywaliśmy tym sponsorom tyle ile nam się wydawało. Robiliśmy to wtedy
z „Dziennikiem Szczecińskim” i Jurkiem Krzystyniakiem z firmy Solo.
Gryfino dlatego, że tam były korty z trybunami dużo większymi niż
w Szczecinie. W promocję zaangażowane było Radio As i telewizja.
Uruchomiliśmy z MZK specjalną turniejową linię autobusową do Gryfina. I nikt nie przyjechał! Tylko parę osób. I to była ogromna wpadka
w stosunku, przede wszystkim, do sponsorów. My stworzyliśmy fajna
imprezę, tylko ludzi nie było! Na szczęście dalej wierzono w nasze umiejętności. Turniej przekształcił się w Solo Cup w Szczecinie i to już zupełnie inaczej wyglądało Wtedy też wystartowaliśmy z tenisową współpracą z Bankiem Pekao SA. Wtedy jako Pomorski Bank Kredytowy Satellite
Poland. Była to impreza firmy Masters i Bono, połączyliśmy siły, oni
bardziej od strony sportu a my od strony reklamowo – marketingowej.
I tak robiliśmy te turnieje razem, dopóki Fundacja Promasters nie upadła. Wtedy na szczęście zarząd banku nam zaufał i powierzył, parę lat
temu, organizację tej imprezy. Mamy na nią wyłączność. Wszyscy się

już przyzwyczaili, że ten turniej jest, Dlatego dzisiaj często słyszymy
jak bardzo go w tym roku brakuje. Turniej to impreza, którą szykujemy
cały rok i jest ona strasznie trudna do realizacji. Każda edycja musi się
czymś odróżniać od poprzedniej, wprowadzamy jakiś nowy element organizacyjny, żeby nasi goście zauważyli różnice. Bo jak będzie tak samo,
to wtedy od razu przychodzi na myśl stara zasada: jak jest tak samo,
to znaczy, że jest gorzej. Staramy się wprowadzać zmiany. I nasi klienci to doceniają. W ciągu roku robimy bardzo dużo imprez, ale nie tylko
z tego żyjemy. Mamy w zapasie także inne pomysły.

Porażkę mamy już za sobą, już ją omówiliśmy. A jaki był największy
sukces?
Przede wszystkim to przetrwanie tych 30 lat. Ale ja osobiście do sukcesów zaliczam trzy wydarzenia – 27 edycji Pekao Szczecin Open, zdobyliśmy trzykrotnie nagrodę dla najlepszego challengera, to ogromny
sukces. Drugie, to Mistrzostwa Europy w Pływaniu w Szczecinie, byłem
wtedy koordynatorem ze strony miasta i trzeci o którym mało kto wie
– zostaliśmy wybrani i realizowaliśmy bardzo dużą część WTA Qatar
German Open w Berlinie. To był największy turniej jaki w życiu robiłem,
z pulą nagród chyba 1,5 miliona dolarów. Siedzieliśmy z miesiąc w Berlinie, ale wszystko się udało. Pracowaliśmy dla Eurosportu, obsługiwaliśmy biura prasowe, zapewnialiśmy cały branding obiektu. Grało tam 20
najlepszych zawodniczek globu w tamtym czasie.
Agnieszko, od którego roku jesteś w Bono?

Od 2008 roku. Przyszedł taki moment, że Krzysztof postanowił się z Piotrem podzielić majątkiem i zadaniami spółki. Aby utrzymać status quo
wspólników weszłam do firmy. Wydawało mi się, że to tylko na chwilę
i tak jakoś zostało do dzisiaj. Znalazłam swoje miejsce – ponieważ nie lubię być na pierwszym planie, wybrałam więc „zaplecze”. Takie wsparcie
logistyczne nie tylko w sensie układania pracy, ale głównie tworzenia
wszelkich umów, rozliczania finansowego eventów, dbania o realizację
podjętych zobowiązań i pilnowania, żeby wszystko zadziało się tak, jak
powinno.
Trudno planować w takiej sytuacji w jakiej się aktualnie znajdujemy.
Trudno. Ale są takie działania, które wynikają ze specyfiki firmy. Kiedy
przez dwadzieścia parę lat robisz imprezę o tak sporym zasięgu, wykorzystujesz nie tylko potencjał ludzki, ale także to, co zgromadziłeś
przez ten czas przy okazji innych wydarzeń. Wyposażenie, które jest
nam potrzebne do zagospodarowania całości obiektu podczas turnieju
w większości należy do nas, jest naszym majątkiem. Cały sprzęt sceniczny, nagłośnieniowy, oświetlenie czy całe wyposażenie meblowe.
Korzystamy z tego majątku uczestnicząc np. przy The Tall Ships Races,
czy organizując eventy firmowe, integracyjne itp. Jak dołączył do nas
Kacper - zrealizował swój niby prosty, ale genialny pomysł – stworzył
drugą odnogę firmy – wypożyczalnię tego majątku. Przechowujemy go
przez cały rok – czemu więc nie wynajmować?
Byliście pierwszą firmą, która w czasie pandemii zrobiła imprezę
plenerową.

Byliśmy „dodatkiem” do Festiwalu Słowian i Wikingów w Wolinie oraz
Pikniku nad Odrą na Łasztowni. W większym zakresie zorganizowaliśmy ten event dla Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków w marinie
w Dąbiu z dużą, ale kontrolowaną frekwencją. Było przeszło 500 osób
co tym bardziej zmobilizowało nas do zachowania wszelkich rygorów
sanitarnych, narzuconych przez lokalny Sanepid. Mało tego, po imprezie okazało się, że w jej trakcie mieliśmy kontrolę i wypadliśmy wzorcowo. Ponoć były robione nawet zdjęcia, żeby pokazywać innym organizatorom jak faktycznie w tym czasie można zadbać o bezpieczeństwo
ludzi. Myślę, że to taka dodatkowa laurka dla nas.
Wróćmy jednak do planów.

Pewne rzeczy wynikają z sytuacji jaką mamy, potrzeby chwilowego
przebranżowienia, zrobienia czegoś nowego oraz powrotu do pewnych
pomysłów, które już kiedyś zrealizowaliśmy. Paręnaście lat temu modne
były imprezy integracyjne np. paintball, wyścigi quadów itp. To wszystko już przeszliśmy. Być może przyszedł czas na innego typu wydarzenia.
Ciężko przewidzieć co wpadnie nam do głowy. Może będziemy robić cos
on line ?Wszystko zależy od zlecenia, zadania jakie otrzymamy. W tym
sezonie letnim zrealizowaliśmy cały cykl Lotos PZT Polish Tour, który
też został zmodyfikowany w stosunku do ubiegłego roku kiedy była

to impreza międzynarodowa. W tym roku nie mogliśmy ściągnąć zawodników z zagranicy, zrobiliśmy to więc dla polskich zawodników. Lotos – główny sponsor zgodził się na to. Zrezygnowaliśmy z części naszej
gaży, po to, aby zawodnicy mogli otrzymywać nagrody finansowe za to,
że w tym uczestniczą. Wszyscy byli zadowoleni z takiego rozwiązania
– my mieliśmy zajęcie, oni możliwość grania. Tour po Polsce w takim
„pandemicznym” czasie pokazał siłę mediów społecznościowych, siłę
obsługi medialnej poprzez internet. Wynik zaskoczył wszystkich, również nas. To może być nowy pomysł na „dodatek” do czekających nas
wyzwań eventowych.
Jaką rolę w firmie pełni a jaką będzie odgrywać Kacper? To będzie
Wasz sukcesor, następca?

To bardzo ciekawe pytanie, bo sami je sobie zadajemy. Jedno i drugie
z nas oczekiwało takiego momentu, że Kacper dołączy do firmy, ale nie
chcieliśmy robić nic na siłę. Ponieważ jest to firma rodzinna, liczyliśmy
się z tym, że z czasem trzeba będzie zaangażować w to jedno z dzieci.
Parę lat temu Kacper sam przyszedł i powiedział, że dojrzał do decyzji
i chciałby się przyłączyć. Po paru latach mogę stwierdzić, że w wielu
punktach otworzył nam oczy na pewne tematy. Znalazł swoje miejsce
i jest w tej chwili absolutnie powiewem świeżości i nowego spojrzenia
na przyszłość Bono.
Kacper, szykujesz jakieś niespodzianki dla konkurencji w najbliższym czasie?

Niespodzianek może nie. Turniej jest bardzo ważną częścią naszej firmy. Ale nie chcę żebyśmy byli znani tylko z tej jednej imprezy, nie zapominajmy o naszych innych projektach. Robimy dużo różnych rzeczy
przez ostatnie lata i są dla mnie równie ważne jak turniej, np. „Wakacyjne Miasto Kobiet” w Świnoujściu. Ogromna impreza, 10 tysięcy kobiet
rocznie, tylko i wyłącznie kobiet. Pomysł takiego festiwalu urodził się
w głowie Taty i Prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza. Ja
z moją narzeczoną Anią ubraliśmy go w jakieś ramy i teraz rozwijamy go
z roku na rok. Ta firma to jest zespół ludzi niesamowicie zgranych, każdy jest trybem w maszynie, która działa od tylu lat. Działamy nie tylko
na naszym lokalnym rynku, sporo jeździmy po Polsce i jeszcze nie widziałem tak zagranego team’u eventowego. To widać także po efektach
marketingowych bardzo dużego, ogólnopolskiego projektu tenisowego
Lotos PZT Polish Tour, który realizujemy od dwóch lat. Sponsor patrzył
na wyniki i nie wierzył, że to możliwe. Firma ze Szczecina, w której pracuje kilkanaście osób, a wynikami bijemy innych, dużo większych, na
głowę. Podsumowując, robimy swoje i w sposób ciągły rozwijamy naszą
ofertę, która opiera się na jakości tego co robimy bez względu na to
jak duża jest realizacja. Dzisiaj Grupa Bono to działania na wielu płaszczyznach. Event Rent czyli wypożyczalnia sprzętu eventowego, Bono
Events, które realizuje wszystkie imprezy, Live Frames odpowiedzialne
za produkcje związane z fotografią i produkcją filmową i Promuj Się,
czyli cały nasz dział projektowy i usług plastycznych

rozmawiał: Dariusz Staniewski / foto: archiwum prywatne
Krzysztofa Bobali

GOŚĆ SPECJALNY
Iwona Guzowska

WARSZTATY
Z NEURODIETETYKI
SSW Collegium Balticum
8-11 PAŹDZIERNIKA 2020
w Zachełmiu w Centrum
Spokoju

PRELEGENCI

Magdalena
Kilian-Kotowicz

Tatiana
Staroń

Renata
Majewska

Nina
Kaczmarek

ZAREZERWUJ SWOJE
MIEJSCE - 1890 zł
Więcej informacji na stronie:
www.cb.szczecin.pl/warsztaty-z-neurodietetyki

PAKIET OBEJMUJE:
•

nocleg (3 doby) w Centrum Spokoju w Zachełmiu

•

pełne wyżywienie

•

warsztat motywacyjny z gościem specjalnym
– Iwoną Guzowską

•

ogromną dawkę wiedzy nt. zdrowego odżywiania
od dr Magdaleny Kotowicz-Kilian oraz Renaty
Majewskiej (trenerka koloru)

•

pakiet powitalny: koszulka z wybraną afirmacją
(do wyboru: miłość, szczęście lub wdzięczność)
książka Iwony Guzowskiej z autografem, materiały
do pracy podczas warsztatów

•

piesze wycieczki w góry

•

relaks z Niną Kaczmarek (coachem, instruktorem
rekreacji ruchowej)

•

ciszę, spokój i czas dla siebie

SSW Collegium Balticum
Dominika Macedońska
tel. 663 737 412 | e-mail: d.macedonska@cb.szczecin.pl
Monika Tondrik
tel. 607 250 075 | e-mail: m.tondrik@cb.szczecin.pl

Europa (nie) boi się starości!
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum od dwóch lat koordynuje międzynarodową inicjatywę, w ramach której opracowała
kurs e-learningowy dla nieformalnych opiekunów osób starszych I chorych na demencję.
Mowa o projekcie eLily (2018-1-PL01-KA204-050659), dofinansowanym w ramach programu Erasmus + Edukacja dorosłych
I realizowanym przez dwa lata (2018-2020) w partnerstwie z instytucjami z Włoch, Bułgarii, Cypru i Grecji.
– Celem przedsięwzięcia było opracowanie metodologii szkoleniowej do prowadzenia kursów dedykowanych opiekunom
osób chorych na demencję, a także na tej podstawie stworzenie platformy e-learningowej z dostępnymi materiałami online.
Zakres tematyczny kursu obejmuje prawidłowe korzystanie
z internetu, a także polepszenie wiedzy opiekunów nieformalnych na temat wyszukiwania I rozumienia informacji medycznych
oraz odpowiednią selekcję źródeł internetowych, wyszukiwania
informacji oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Inicjatywa promuje zwiększanie
świadomości zdrowotnej wśród opiekunów nieformalnych oraz
promuje e-zdrowie, jako przyszły kierunek zmian w nowoczesnej
medycynie – wyjaśnia Beata Mintus ze szczecińskiego Collegium
Balticum.
E-zdrowie to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Świadomość
zdrowotna została zdefiniowana jako umiejętność poznawcza
i społeczna, która determinuje motywację i zdolność jednostek
do uzyskania dostępu, zrozumienia i wykorzystania ogólnodostępnych informacji o zdrowiu. Niezwykle ważne jest promowa-

nie mobilnego dostępu ludzi do informacji o zdrowiu i ich zdolności do skutecznego korzystania z urządzeń elektronicznych
Projekt eLily (dofinansowany w ramach program Erasmus+) został opracowany na podstawie modelu teoretycznego Lily opracowanego przez Normana i Skinnera (2006) oraz rozwiniętego
przez Chana i Kaufmana (2011), Gilstad (2014) i zintegrowanego do wymogów sieci 2.0. Kurs e-learningowy zawiera istotne
z punktu widzenia opiekunów informacje o opiece nad osobami
chorymi na demencję. Wszystkie zaangażowane kraje: Polska,
Włochy, Bułgaria, Grecja i Cypr to kraje o niskim wskaźniku korzystania z Internetu przez osoby starsze w celu prowadzenia
zdrowego i satysfakcjonującego życia.
Przy realizacji projektu, na poziomie lokalnym, Colllegium Balticum współpracowało z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Szczecinie. Uczelnia wspólnie z MOPR zorganizowała trzy
edycje konferencji Europa (nie) boi się starości. Ostatnia miała
miejsce 29 września 2020 roku. W trakcie konferencji poruszono tematykę związaną z opieką nad osobami starszymi w dobie
pandemii, a także zwiększania świadomości w zakresie e-zdrowia
oraz korzystania z Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych
w opiece nad osobami chorymi na demencję.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie
www.elily.eulubwww.cb.szczecin.pl w zakładce Projekty.

Beata Mintus
Biuro Projektów Międzynarodowych SSW Collegium Balticum
tel.: +48 91 48 30 744 | email:.b.mintus@cb.szczecin.pl

Złoto (nie tylko) dla zuchwałych
Złoto jest najlepszą formą zabezpieczania i lokowania kapitału już od tysięcy lat. Ten cenny kruszec stanowił gwarancję wartości posiadanych
środków nie tylko w czasach wojen i kryzysów, choć to właśnie w okresach zawirowań jego ceny rosły bardziej dynamicznie, gdyż ludzie szukali
wtedy bezpiecznych sposobów lokowania pieniędzy.

Złoto należy do płynnych aktywów, co oznacza, że w każdym momencie można je łatwo zbyć. Jest też dobrem odpornym na spekulacje
rynkowe, co chroni nabywcę przed szybkimi zmianami cen, niemającymi uzasadnienia w czynnikach fundamentalnych. Żeby zacząć lokować oszczędności w złoto, nie potrzeba aż tak znaczących środków,
jak np. w wypadku inwestowania w nieruchomości.
Bezpieczna lokata kapitału

W ostatnich latach wiele banków centralnych zdecydowało się na obniżenie stóp procentowych, niekiedy do poziomów zbliżonych do zera lub
nawet poniżej zera. W wielu krajach towarzyszą temu zjawiska inflacyjne. W efekcie deponowanie pieniędzy w bankach nie tylko stało się nieopłacalne, ale wręcz skutkuje spadkiem ich wartości. Niskie oprocentowanie nie jest bowiem w stanie zrekompensować inflacji. Ceny złota
ulegają zmianom wynikającym m.in. ze spadku lub wzrostu popytu. Jednakże w długim okresie znajdują się w trendzie wzrostowym. Dlatego,
nawet mimo możliwych przejściowych wahań, w dłuższej perspektywie
stanowią bezpieczną lokatę kapitału w porównaniu z innymi możliwościami.
Wiarygodny sprzedawca

Po podjęciu decyzji o ulokowaniu kapitału w złoto warto wybrać wiarygodnego sprzedawcę. Złoto jest równie płynne jak waluty. Można je
zbyć na całym świecie, co skutkuje tym, że jego ceny są zbliżone niezależnie od rynku. Dlatego lokując oszczędności w ten kruszec, nie należy
szukać okazji, gdyż jego ceny nie powinny różnić się o więcej niż kilka
procent. Warto też zwrócić uwagę na to, by kupować je w formie fi-

zycznej, a nie wirtualnej. Tylko fizyczna dostawa kruszcu daje bowiem
pewność bezpiecznego ulokowania środków. Na co zwrócić uwagę, wybierając dystrybutora złota? Warto sprawdzić, czy podmiot:
– ma zarejestrowaną działalność gospodarczą,
– widnieje w rejestrze Narodowego Banku Polskiego jako podmiot prowadzący działalność kantorową,
– ma aktywną stronę internetową,
– jest obecny w mediach społecznościowych,
– posiada siedzibę, w której można porozmawiać z doradcą i skorzystać
z jego pomocy przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu środków.
Te wszystkie elementy spełnia nowo otwarty oddział Mennicy Mazovia. Do tej pory firma posiadała placówki w Warszawie i Katowicach.
W celu ułatwienia zakupu kruszców klientom z północno-zachodniej
Polski spółka postanowiła otworzyć biuro w Szczecinie, a w planach
są już kolejne oddziały. Mennica Mazovia sprzedaje wyłącznie fizyczne
złoto, srebro oraz platynę. Można je kupić w postaci sztabek i monet bulionowych. Klient może zdecydować w oddziale, jaka forma lokowania
kapitału będzie najlepsza. Pomogą mu w tym wykwalifikowani doradcy.
Polska Mennica Mazovia jest certyfikowanym dystrybutorem renomowanych dostawców, takich jak C. Hafner czy Canadian Mint. Oferowane
produkty pochodzą z najbardziej znanych, światowych mennic takich
jak Argor-Heraeus, PAMP, PerthMint czy Rand Rafinery. Wszystkie wymienione mennice posiadają akredytację LBMA – Londyńskiego Stowarzyszenia Rynku Kruszców.

kt/foto: materiały prasowe

Mennica Mazovia Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 85/8 | 70-435 Szczecin
Tel.: 91 425 80 20 | Email: info@mennicamazovia.pl

Osiemnastka LSJ
W 2002 roku Katarzyna Opiekulska-Sozańska i Ireneusz Sozański rozpoczęli zawodową podróż pod szyldem LSJ HR Group. Po 18 latach pracy ich
firma jest najskuteczniejszą agencją doradztwa personalnego na Pomorzu Zachodnim.
LSJ (Londyńskie Szkoły Językowe) był to początkowo biznes, który
ułatwiał Polakom połączenie pracy i nauki języka w Wielkiej Brytanii.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rodacy jeszcze chętniej
poszukiwali pracy na Wyspach. Sytuacja ta pozwoliła właścicielom na
przeniesienie biznesu do kraju, a następnie rozwinięcie skrzydeł i rozpoczęcie starań o miano lidera rynku usług HR na Pomorzu Zachodnim.
LSJ nieprzerwanie wspiera pracodawców w znalezieniu właściwych ludzi na właściwe stanowiska. Procesy rekrutacyjne prowadzi 14 rekruterów, których wzmacniają zespoły: administracyjny, księgowy, kadrowy,
doradczy oraz marketingowy. Firmę tworzy łącznie 39 osób. Skuteczność i elastyczność świadczonych usług powoduje, że LSJ utrzymuje
wieloletnie, szczere i przyjazne relacje z klientami.
W roku 2008 oferta LSJ wzbogaciła się o szkolenia dla Polaków pracujących na budowach w Norwegii i potrzebujących konkretnych, specjalistycznych uprawnień. Szybko okazało się, że i na tym polu można
odnieść sukces. Do dziś około 6000 osób ukończyło kurs na montera
rusztowań „Paragraf 17” w LSJ.
Ewoluował też cały dział usług rozwojowych. Aktualnie agencja oferuje
kompleksowe wsparcie firm i ich pracowników we wszystkich obszarach związanych z budowaniem i rozwijaniem silnego, skutecznego
przedsiębiorstwa. Doradza i szkoli strategicznie oraz operacyjnie, na
każdym poziomie organizacji. Doradcy LSJ to kadra zarządzająca największych firm z regionu. Poprawiają jakość komunikacji w zespole
i pomiędzy zespołami, wzmacniają umiejętności przywódcze liderów,
wdrażają kulturę przekazywania feedbacku, budują lub zmieniają strategię organizacji we wszystkich obszarach, czy też rozwijają kompetencje językowe, informatyczne i inne pracowników zachodniopomorskich
firm. W ciągu zaledwie trzech ostatnich lat (2017-2019) trenerzy z LSJ
przeprowadzili łącznie 6998 godzin konsultacji i szkoleń!
Dzięki znakomitemu zespołowi projektowemu oraz certyfikatowi Pol-

skiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0 klienci LSJ z sektora MMŚP mogą
liczyć na dofinansowanie usług rozwojowych z Unii Europejskiej w wysokości 50-80%. Na każdego pracownika firma może otrzymać nawet
18 000 zł refundacji, w związku z czym popularność doradztwa i szkoleń
znacznie wzrosła w ostatnim czasie.
W 2017 oferta agencji poszerzyła się o usługi pracy tymczasowej i zatrudnienia cudzoziemców. Dzięki temu pracodawcy współpracujący
z LSJ mogą szybko i stosownie do potrzeb powiększać lub zmniejszać
liczbę pracowników realizujących prace na produkcji czy w magazynie.
Wśród osób delegowanych do pracy u klientów LSJ są Polacy i cudzoziemcy. W przypadku tych drugich po stronie agencji jest cała zawiła
procedura legalizacji, co jest dużym ułatwieniem dla pracodawców. Jak
pokazują dane z lat 2017-2019 rozwiązanie to cieszy się dużą popularnością – 4715 osób zostało delegowanych przez LSJ do pracy u klientów,
a niemal połowa z nich to cudzoziemcy.
W roku 2020 LSJ zaczęło też realizować usługi kadrowo-płacowe.
Wspiera klientów w dopełnieniu wszystkich obowiązków związanych
z funkcjonowaniem pracowników, w tym m.in.: przygotowywaniu,
rozliczaniu i archiwizowaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
rozliczaniu urlopów, obsłudze rozliczeń ZUS, etc. Firma ruszyła także
na podbój województwa lubuskiego. Otwarte latem biuro w Gorzowie
Wielkopolskim odwiedzają już kandydaci i pracodawcy.
Minione 18 lat było pasmem wielu wyzwań i koniecznością dostosowywania się do potrzeb rynku. Przyniosło również kilka okazji do świętowania małych i większych sukcesów. Tym zaś, co pozostało niezmienne od 2002 roku jest pasja do ludzi, HR i biznesu, którą widać zarówno
u założycieli, jak i wszystkich członków zespołu. Przed nimi kolejne lata
wspierania przedsiębiorców w rożnych obszarach HR.

autor: Aleksandra Kowalczykowska / foto: Aleksandra Medvey-Gruszka

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

SUKCESJA jest zbiorem decyzji, planów, wizji oraz działań,
które mają doprowadzić do stworzenia firmy wielopokoleniowej
lub przygotowania firmy do dokonania zmiany pokoleniowej.
Zrób pierwszy krok - przystąp do projektu!
Udział w projekcie „Sukcesja w firmach
rodzinnych” współfinansowany jest
w 90% ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu realizowanego przez firmę
DGA S.A. jest wsparcie Firm Rodzinnych
poprzez udzielenie eksperckiego doradztwa
sukcesyjnego w zakresie: prawnym,
finansowym i organizacyjnym, jak również
wsparcia ze strony psychologa biznesu
w łącznym wymiarze 75 godzin. Przede
wszystkim jednak każdy z uczestników
projektu (firm) otrzyma opracowaną
indywidualnie Strategię Sukcesji. Liczba
firm mogących wziąć udział w projekcie
„Sukcesja w firmach rodzinnych” jest
ograniczona. Doradcami w projekcie
na terenie województwa
zachodniopomorskiego są eksperci
Kancelarii Podatkowej i Sukcesyjnej:
Teresa Kuliberda-Wojtas oraz Michał Wojtas.
Więcej informacji na stronach:
www.sukcesja.info
www.sukces-ja.pl

Kancelaria Podatkowa i Sukcesyjna Michał Wojtas | ul. 3 Maja 30 (III piętro), 70-215 Szczecin,
Teresa Kuliberda-Wojtas, tel. 605 542 443, tkw@sukces-ja.pl
Michał Wojtas, tel. 664 993 396, michal.wojtas@eol.com.pl
www.sukces-ja.pl

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych” realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Od lewej: Joanna Lewandowska, Katarzyna Kazojć, Dorota Gródecka

Porozmawiajmy o zdrowiu
Październik od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi (ang. Breast Cancer Awareness Month). Szczególnie w tym okresie podejmowane są tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi. 15 października przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. W ramach obchodów różowego miesiąca w hotelu Dana, w ramach cyklu Zdrowa Rozmowa,
22 października odbędzie się spotkanie, którego temat przewodnim będzie dbałość o biust.

Dr Dorota Gródecka i dr Joanna Lewandowska, które są specjalistkami w dziedzinie ginekologii i położnictwa, m.in. przedstawią sposoby
samokontroli, powiedzą jakie badania i kiedy należy wykonać, aby wykluczyć chorobę, jakie kroki podjąć, w sytuacji niepokojących wyników
badań. Gościem specjalnym spotkania będzie znana projektantka mody
Sylwia Majdan, która opowie, jak ubierać się aby, biust prezentował
się właściwie i korzystnie. Organizatorzy spotkania zapewniają wspaniałą atmosferę i niespodzianki, które z pewnością dodatkowo umilą
dzień. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i wymaga rejestracji. Liczba
miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe
informacje i zapisy na spotkanie znajdują się na stronie internetowej
www.fundacjabin.pl/zdrowa-rozmowa.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet
na świecie (25%) i najczęstszą przyczyną zgonu (14%), a chore na raka
piersi stanowią 36% kobiet żyjących z nowotworami. Szacuje się, że
co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad
500 tysięcy umiera z tego powodu. Czynniki ryzyka rozwoju choroby
są złożone, jednak kluczowy wpływ mają czynniki związane ze stanem
hormonalnym kobiety (czynniki reprodukcyjne, wiek pokwitania i przekwitania, stosowanie preparatów hormonalnych).
Częstość występowania raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet
przed 45 rokiem życia nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek). Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi
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zaawansowanego nowotworu piersi ma jego diagnostyka i wczesne
wykrycie oparta na regularnie przeprowadzanych badaniach mammograficznych.
Zdrowa Rozmowa, której październikowa edycja zostanie poświęcona
profilaktyce raka piersi to projekt stworzony przez Fundację Biznes Innowacje Networking oraz grupę Najlepszy Lekarz Najlepszy Menedżer.
Jego głównym punktem jest rozmowa z wysokiej klasy specjalistami,
w warunkach zdecydowanie mniej stresujących niż klasyczna wizyta
lekarska. Podczas spotkań przy poczęstunku opowiadają oni o wybranym temacie i w przyjazny sposób prowadzą rozmowę z uczestnikami
spotkania związaną z ich wątpliwościami i dolegliwościami. To spotkanie edukacyjne, które ma przełamać schemat postrzegania lekarza
jako osoby mówiącej językiem niezrozumiałym dla pacjenta i tworzącej
dystans pomiędzy sobą, a pacjentem. Ma ono również na celu uświadomienie jego uczestnikom jak ważna jest dbałość o zdrowie w obszarze prezentowanej tematyki, konieczność udania się do specjalisty
w odpowiednim momencie i może być miejscem pierwszej, wstępnej
weryfikacji czy dane dolegliwości mogą wiązać się z zaburzeniami
i czy wymagają głębszej diagnozy. Projekt skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematem profilaktyki zdrowotnej, osób,
które podejrzewają u siebie chorobę lub zagrożenie nią w przyszłości
czy osób, które mają już zdiagnozowane dane schorzenie bez względu
na wiek czy płeć.

ad / foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz
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Bezpieczne konferencje
w Międzyzdrojach
Bezpieczeństwo, obok wysokiej jakości obsługi, stało się najważniejszym kryterium przy wyborze lokalizacji na spotkanie firmowe czy konferencję. Oficjalnych wytycznych jest dużo. Praktyka jednak zawsze stawia przed organizatorami nowe wyzwania. Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje ma już bogate doświadczenia na tym polu.
W sierpniu tego roku w Międzyzdrojach odbyły się dwie duże imprezy
sportowe: Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny im. W. Komara
i T. Ślusarskiego oraz Summer Kite Festival. Vienna House Amber Baltic
Miedzyzdroje był partnerem obu eventów i gospodarzem oficjalnych
ich części. Z kolei we wrześniu hotel gościł ponad 350 gości XXIV Forum
Ciepłowników Izby Gospodarczej oraz XXIII Konferencję Gazterm 2020
– Szczyt Gazowy Trójmorza. Te wydarzenia pokazały, że jest możliwe
zorganizowanie dużego spotkania z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Zaangażowanie całego zespołu

„Największym wyzwaniem przy organizacji dużej konferencji czy spotkania firmowego z pewnością jest zapewnienie odpowiedniego dystansu społecznego i takie zorganizowanie posiłków, aby zachować wszelkie
standardy bezpieczeństwa.” – podkreśla Monika Kowalska, dyrektorka
Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje. – „Z dumą mogę przyznać,
że osiągnęliśmy na tym polu pełen sukces! Zarówno w przypadku sierpniowych eventów sportowych, jak i wrześniowych konferencji goście
byli bardzo zadowoleni i czuli się naprawdę bezpiecznie”.
W Forum Ciepłowników Polskich wzięło udział ponad 350 osób, z czego 200 nocowało w hotelu. Zasady bezpieczeństwa były przestrzegane
od momentu przyjazdu gości aż po ich wymeldowanie. W każdej części
przestrzeni wspólnych były punkty dezynfekcji z instrukcjami obsługi,
jak również przypomnienia o zasłanianiu ust i nosa. Zespół hotelowy
również przestrzega tej zasady i przypomina gościom o zakładaniu maseczek – również jednorazowych, które hotel ma także do dyspozycji

gości, podobnie jak bezdotykowy termometr. W wąskich przejściach do
sal konferencyjnych obowiązywał ruch jednokierunkowy, a śniadanie
czy kolacja bufetowa była serwowana przez kelnerów. Jednakże, aby
przyśpieszyć proces wydawania posiłków, goście otrzymali menu, aby
mogli wcześniej podjąć decyzję o wyborze dania. Z kolei poczęstunek
podczas przerw kawowych był porcjowany i pakowany w ekologiczne,
jednorazowe torebki.
Ze względów bezpieczeństwa w głównej sali konferencyjnej mogło
zasiąść tylko 175 osób. Pozostali mogli oglądać transmisję „na żywo”
w namiocie eventowym ustawionym w ogródku hotelowym oraz na telebimie przygotowanym w drugiej sali. Sale były regularnie wietrzone
oraz dezynfekowane. Kongres miał formułę hybrydową. Wielkie znaczenie miało wykorzystanie najnowszych technologii i zapewnienie
szybkiego internetu bezprzewodowego, który hotel zwiększył dla gości
eventowych do 200 mb/s.
Świąteczne spotkania firmowe czy impreza okolicznościowa

Podczas wrześniowego kongresu w Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje odbył się nawet koncert podczas wieczornej kolacji. To pokazuje,
że zorganizowanie bezpiecznego świątecznego spotkania firmowego
czy prywatnej imprezy okolicznościowej, takiej jak wesele, jubileusz
czy chrzciny, jest całkowicie możliwe. Trzeba tylko wybrać partnera,
który przestrzega zasad oraz potrafi elastycznie reagować na potrzeby gości. Każdy event i spotkanie, to inna formuła i inne wymagania.
Jednak współpraca i doświadczenie pomagają w pokonaniu wszelkich
przeszkód formalnych.

Półwysep Dziwnów
– w przyjaźni z naturą
Morza szum, ptaków śpiew… właśnie takie słowa będzie można nucić z apartamentów, które Marina Developer przygotowuje
w Dziwnowie.

Dziwnów się zmienia, a to za sprawą inwestycji, jaką prowadzi szczecińska firma Marina Developer. Przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie
buduje ekskluzywne mieszkania. Wyróżniają się pod wieloma względami, ale bez wątpienia jednym z największych atutów jest ich położenie.
– „Półwysep Dziwnów” graniczy z Wolińskim Parkiem Narodowym
oraz znajduje się w pobliżu mariny – opowiada Krystian Surmacz z firmy Marina Developer: – Do wymarzonego apartamentu można dostać
się nie tylko samochodem, ale również przypłynąć jachtem. Miasteczko jest niezwykle jasnym punktem na mapie Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego. To doskonałe miejsce dla tych, którzy lubią aktywne sportowo życie. Można tutaj pływać jachtem, można uprawiać kitesurfing, windsurfing, a nawet motorowodniactwo. Wszystko jest na
wyciągnięcie ręki.
Kolejnym plusem jest to, że inwestycja znajduje się w pobliżu obszaru Natura 2000. Mieszkania będą więc w otoczeniu zieleni, z balkonów
usłyszymy nie tylko szum wody, ale również śpiew ptaków i poczujemy
powiew świeżego i zdrowego powietrza. Inwestycja prowadzona jest
bardzo dynamicznie, podobnie jak sprzedaż mieszkań. Cieszy się niezwykle dużym zainteresowaniem.
– Okres wakacyjny za nami. To był pracowity czas na budowie – mówi
przedstawiciel dewelopera. – Kolejne kondygnacje zostały wzniesione
a my przygotowujemy się już do budowy dachu oraz rozpoczynamy
prace wewnątrz apartamentów. Już za moment zacznie się budowa
ścianek działowych, a następnie przystąpimy do instalacji wnętrzowych. Liczymy na to, że jesienią będzie towarzyszyła piękna pogoda co
będzie sprzyjało dalszym pracom.
W pierwszym etapie znajdzie się tutaj pięć budynków. Każdy z nich
będzie miał cztery kondygnacje. Przygotowane zostaną mieszkanie
jedno-, dwu- oraz trzypokojowe. Do każdego przynależeć będzie balkon, taras lub ogródek. Apartamenty przygotowane zostaną pod klucz.
Na podłogach w całym mieszkaniu znajdą się kafle. Kompleksowo wyposażymy łazienkę. Brakowało będzie jedynie… mebli. Właścicielom, by
zamieszkać czy wynająć apartament, pozostanie jedynie go wyposażyć.
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Deweloper postanowił pomóc lokatorom również w inny sposób. Ci,
którzy kupią apartament w celu inwestycyjnym, mogą liczyć na duże
wsparcie. – Jako deweloper zapewniamy możliwość nie tylko kupienia i wypoczywania w sielskim otoczeniu. Współpracujemy również
z tour operatorem, firmą Sun&Snow. Jest to profesjonalna firma, która
zajmuje się kwestią inwestycyjną i pomoże znaleźć najemców – podsumowuje Krystian Surmacz. – Półwysep Dziwnów to wymarzona wprost
lokalizacja dla inwestorów, którzy szukają nieruchomości leżących
w najatrakcyjniejszym regionie Polski – dodaje.
Zakończenie budowy zaplanowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2021. Wtedy również pierwsi właściciele otrzymają klucze
do swojego wymarzonego mieszkania.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe
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Relaks z widokiem na jezioro
Okra Resort&Spa to obiekt w Drawsku Pomorskim, który pierwszych gości przyjął tego lata. Oferuje komfortowe warunki i możliwość wypoczynku
nie tylko na terenie obiektu, ale także w atrakcyjnej turystycznie okolicy – i co ważne jest bardzo blisko Szczecina.
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SPA

– Pierwsi goście już zapowiedzieli, że będą wracać, co bardzo mnie cieszy
i stanowi dobrą zapowiedź na przyszłość – mówi Paweł Krucewicz, właściciel hotelu.
Drawskie SPA

Region drawski słynie z walorów turystycznych. To ulubiony kierunek
kajakarzy, ale też miłośników innych form turystyki aktywnej, m.in. rowerowej i wodnej. Właścicielom zależy jednak, by goście mogli nabrać sił
i zaznać wypoczynku także podczas gorszej aury, dlatego obiekt został
wyposażony w elementy SPA, takie jak pokaźny basen, jacuzzi i saunę,
które pozwolą wszystkim zadbać nie tylko o ciało, ale i zmysły. Wygodne
leżaki i nastrojowe oświetlenie kompleksu pozwalają odpocząć i nabrać
sił do dalszej eksploracji okolicy. Położenie na skarpie nad brzegiem jeziora Okra w pobliżu miejskiej plaży i otoczenie lasów zapewnia łatwość dostępu do różnorodnych usług turystycznych. Właściciele oferują nawet
możliwość zorganizowania wycieczek po regionie.
Restauracja i hotel

Na gości nowocześnie, ale i przytulnie urządzonego obiektu czeka aż 60
miejsc noclegowych w 20 pokojach, 2 studiach i 6 dwupoziomowych apartamentach. Wszystkie wyposażone są w wysokim standardzie: na miejscu znajdziemy minibarek, klimatyzację, telewizor, dostęp do internetu,
zestaw kosmetyków. Wiele z nich zapewnia widok na jezioro, podobnie
jak restauracja, która obsługuje nie tylko gości hotelowych, ale także
przejezdnych i mieszkańców regionu. Kusi różnorodną kuchnią, bazującą
na świeżych produktach. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy pizzy,
burgerów czy popularnych sałatek, jak i steków, ryb oraz owoców morza.
Nie brakuje także deserów, a oferta baru jest naprawdę szeroka. Wszystko to sprawia, że miłośnicy przyrody i wypoczynku na łonie natury zyskali
nowe miejsce, które zapewni im komfort i wygodę.

autor: Karina Tessar/foto: Dawid Rolew

Drawsko Pomorskie, ul. Jeziorna 12
tel. 94 357 13 00 | email: recepcja@okraresort.pl | www.okraresort.pl

Jesień nad morzem

Wybierając hotel nad morzem, warto wybrać taki, który oprócz pięknych okoliczności przyrody, oferuje również inne formy relaksu
jak baseny i centrum SPA. W Bel Mare Resort położonym w Międzyzdrojach zrelaksujemy się niezależnie od pogody, a kosmetyczne
oraz lecznicze zabiegi wzmocnią nasze zdrowie i urodę, przy okazji pozwolą zapomnieć o codziennych troskach. Jesień w takim miejscu zagwarantuje nam wypoczynek, który sprawi, że nabierzemy energii przed nadchodzącą zimą. A oto z jakich przyjemności możemy skorzystać w październiku w Bel Mare Resort.

Na pewno warto skorzystać z ich specjalnego PAKIETU SPA, który
obejmuje: minimum 2 noce w komfortowych i przestronnych apartamentach DBL, Suite, Suite Lux, Suite Premium, dostęp do placu zabaw
i nowocześnie wyposażoną salę zabaw dla dzieci Kids Play. Ponadto obfite śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, bezpłatne korzystanie
ze strefy basenowej i saun oraz szlafroki i kapcie. Dodatkowo w całym
obiekcie dostępne jest bezpłatne Wi-Fi.

Podczas pobytu w obiekcie możemy skorzystać z pakietu zabiegów
SPA, który obejmuje zabiegi indywidualnie dobrane do potrzeb naszej
skóry. Są to nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne twarzy, poprzedzone szczegółową analizę skóry, regenerujący masaż naturalnym masłem shea, a także specjalistyczny zabieg na dłonie, który wygładza
i regeneruje skórę i wzmacnia paznokcie.

e-mail: rezerwacja@hotelbelmare.pl
tel. +48 91 885 89 00
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Atelia Nieruchomości | e-mail: biuro@atelianieurchomosci.pl | tel: +48 91 823 88 04
www.atelianieruchomosci.pl

Relaksacyjny weekend
nad morzem
„Weekendy w Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje powinny być refundowane przez NFZ”. Tak oceniła pobyt w Międzyzdrojach
Agnieszka z bloga Ciasteczkolandia. Z pewnością szum fal, domowa, ale zarazem luksusowa atmosfera w hotelu i centrum spa pozwalają oderwać się od codzienności oraz ukoić skołatane nerwy.

Strefa spa w Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje nie jest może
duża, ale jest tam wszystko, czego potrzeba do relaksu. Można potrenować w basenie zewnętrznym lub wewnętrznym, wygrzać się w fińskiej saunie i odpocząć w pokoju relaksu, a także poddać się jednemu
z oferowanych masaży. Może to być coś klasycznego – na przykład
masaż klasyczny z akupresurą czy sportowy, albo coś bardziej orientalnego – masaż rosyjski miodem, Lomi-Lomi czy aromateraupetyczny.
Dodatkowo chcąc zadbać o swoją skórę przed zimą, można połączyć

masaż z peelingiem – takie zabiegi mają bardzo smaczne nazwy: „kawowo-kakaowa rozkosz”, „różane marzenia” czy „zabieg orientalno-tropikalny”. A po takiej dawce relaksu można udać się do swojego pokoju
z widokiem na morze i na tarasie wypić kieliszek dobrego wina czy prosecco. W Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje każdy pokój oferuje
taką panoramę, a wystrój wnętrz inspirowany morzem idealnie komponuje się z szumem fal zza okna. W ten sposób możesz też celebrować
Boże Narodzenie albo przywitać Nowy Rok. Relaks zapewniony.

Zabiegowy must have

Już wiesz, że regularne dbanie o stan skóry i jej odżywienie przynosi najbardziej pożądane efekty, ale nie wiesz, które zabiegi
to kobiecy must have? Spieszymy z pomocą!

W odróżnieniu od branży modowej, branża medycyny estetycznej
ma dwa główne sezony: wiosenno-letni i jesienno-zimowy. Właśnie
wkraczamy w ten drugi, w którym uruchamiamy pełnię laserowych
możliwości: depilacje, usuwanie poszerzonych naczynek, usuwanie
przebarwień, silne odmładzanie i głęboką przebudowę skóry. Właśnie
te zabiegi w połączeniu z mezoterapią to absolutny must have każdej
współczesnej kobiety, która pragnie spowolnić procesy starzenia poprzez stymulację naturalnych procesów organizmu.
Zaczynamy od określenia efektu – czy chcesz pozbyć się przebarwień
po lecie, czy rozszerzonych naczyń, a może odmłodzić skórę? Może
pragniesz uzyskać inny efekt? W naszej klinice to nie problem, ponieważ posiadamy kilkanaście najwyższej jakości różnych laserów i ponad
dwadzieścia kolejnych urządzeń charakteryzujących się nowoczesną
i najbardziej sprawdzoną technologią. Zabiegi z wykorzystaniem lase-
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rów określamy mianem laseroterapii i sezon na tę technologię rozpoczynamy właśnie teraz - wraz z początkiem jesieni.
To za sprawą laserów możesz skutecznie pozbyć się przebarwień posłonecznych, zmian barwnikowych, zredukować widoczność piegów czy
brązowych plam na skórze. Do tego rodzaju zabiegów używamy nowoczesnych laserów pikosekundowych pochodzących od najbardziej prestiżowych producentów na świecie, amerykańskich firm Cutera oraz
Cynosure (lasery Picosure i Enlighten III). Charakteryzują się one niezwykle skutecznym i bezpiecznym działaniem. Lasery pikosekundowe-frakcyjne używane są również do głębokiego odmłodzenia i intensywnej przebudowy skóry z wyjątkowo krótkim okresem gojenia. Pacjent
już następnego dnia po zabiegu może wrócić do codziennych zajęć nie
wzbudzając sensacji swoją twarzą.

Zdrowie i uroda

Prezentacja
Prezentacja
Każdej jesieni Pacjenci wybierają też zabiegi redukujące rumień naczyniowy, likwidujące rozszerzone naczynia krwionośne, naczyniaki i teleangiektazje. Zdecydowanie w tym temacie króluje na świecie kolejny
produkt amerykańskiej firmy Cutera, laser Excel V Plus. Excel V Plus
to najnowszej generacji laser, który pozwala na usunięcie zmian naczyniowych, nie uszkadzając termicznie otaczających tkanek. Ogromną
popularnością cieszą się także peelingi laserowe i zabiegi wygładzające
strukturę skóry, zmarszczki, blizny oraz zwężające rozszerzone pory.
Zabiegiem, który zawsze polecamy Pacjentom w ramach regularnej
pielęgnacji skóry jest mezoterapia – dla osób pragnących pięknej,
rozświetlonej i gładkiej cery. Regularne zabiegi mezoterapii to jeden
z najlepszych sposobów na zachowanie młodej i zdrowej skóry. W zależności od użytego preparatu - może on stymulować lub silnie regenerować skórę. W związku z wieloletnim rozwojem i poszukiwaniem
sposobu wykonania zabiegu iniekcyjnego bez bólu i ryzyka siniaków
wprowadziliśmy zabieg wieloigłowej mezoterapii próżniowej z wykorzystaniem urządzenia Vital Injector 2. Zabieg wykonuje się przy pomocy pistoletu, zaawansowanej technologii, który dzięki specjalnej igle
dostarcza wybrany preparat w precyzyjnych dawkach i równomiernie
rozprowadza je po całej twarzy, szyi lub po wyznaczonych obszarach
ciała. Mezoterapia Vital Injector 2 może być również wykonywana na
ustach w celu ich rewitalizacji i nawilżenia, a także na skórze głowy
w celu
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idawno
wypadania
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mezoterapii
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Różowy październik
15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce i na świecie. Rocznie choruje na niego 1,5 miliona kobiet na świecie, a 400 tysięcy umiera.
Zachorowalność rośnie wraz z wiekiem, a większość przypadków dotyczy pań po 50 roku życia, ale może wystąpić również u młodszych
40- czy 30-letnich. Bardzo rzadko pojawia się u mężczyzn. Częściej dotyczy kobiet, u których wcześnie wystąpiła pierwsza miesiączka i późno pojawiła się menopauza, u kobiet, które urodziły pierwsze dziecko
po 35 roku życia lub nie rodziły wcale, u pijących alkohol i stosujących
dietę bogatą w tłuszcze. Również czynniki genetyczne odgrywają dużą
rolę w ryzyku zachorowania. Wśród czynników zmniejszających ryzyko
zachorowania na raka piersi podkreśla się jedno lub obustronne wycięcie jajników, późny wiek wystąpienia pierwszej miesiączki, urodzenie
pierwszego dziecka przed 20 rokiem życia, karmienie piersią, aktywność fizyczna i ciężka praca fizyczna. Stosowanie antykoncepcji hormonalnej jest sprawą dyskusyjną. Wielu badaczy i naukowców wyraża
w tej kwestii sprzeczne opinie. Natomiast stosowanie hormonalnej
systemowej terapii menopauzalnej nieznacznie zwiększa ryzyko raka.

oraz ocenę charakteru zmiany. W przypadku zmiany podejrzanej lekarz
skieruje pacjentkę na biopsję celem dokładnej weryfikacji histopatologicznej. Badanie ultrasonograficzne zaleca się wykonywać raz w roku
u pacjentek młodych, z piersiami o bogatej tkance gruczołowej. Po 40.
roku życia zaleca się dodatkowo wykonywanie mammografii co 2 lata.
W Polsce realizowany jest bezpłatny Program Profilaktyki Raka Piersi,
który obejmuje badania mammograficzne dla pań w wieku 50 do 69 lat,
ubezpieczonych w NFZ. Mammografia jest metodą przesiewową, o 85%
czułości wykrywania zmian. Czułość ta zależy od gęstości piersi, niekiedy wymagane jest dodatkowe uzupełniające badanie usg.

Wcześnie wykryty rak piersi ma dobre rokowanie, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka – podkreśla dr Joanna Lewandowska. Im mniejsza
zmiana, tym większa szansa na wyleczenie nowotworu. Samodzielne
badanie piersi przez kobietę powinno być wykonywane co miesiąc po
miesiączce. W ten sposób zwykle można wykryć zmianę wielkości powyżej 1 cm. Piersi powinny być badane również przynajmniej raz w roku
przez lekarza rodzinnego lub ginekologa. Badanie usg piersi jest badaniem dokładniejszym, pozwala na wykrycie zmian kilkumilimetrowych

Dr Joanna Lewandowska i dr Dorota Gródecka z Tuwima Ginekologia
pragną zaprosić mieszkanki Szczecina i okolic dnia 22 października na
bezpłatne spotkanie, podczas którego panie doktor przedstawią kilka
informacji na temat raka piersi, czynników ryzyka, pokażą w jaki sposób samodzielnie wykonywać badanie piersi i zachęcą do wykonywania badań profilaktycznych. Obie panie doktor w codziennej praktyce
w gabinetach Tuwima Ginekologia przykładają dużą wagę do profilaktyki
i wykonują badania ultrasonograficzne piersi.

Badanie rezonansu magnetycznego pozwala na niezwykle dokładne obrazowanie piersi. Jest to badanie niebolesne i dokładniejsze niż
mammografia i usg. Badanie to zalecane jest u pacjentek z wysokim
ryzykiem raka piersi, po wcześniejszych interwencjach chirurgicznych
w obrębie piersi i po operacjach plastycznych piersi.

Dr n. med. Joanna Lewandowska, specjalista położnictwa i ginekologii
Tuwima Stomatologia Ginekologia
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Święto w kolorze
różowym
Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Różowa idea propagowania zdrowia kobiet czyni ten miesiąc żywszym, bardziej optymistycznym i kolorowym. A przy okazji przybliża temat, który choć
opleciony różową wstążką, dotyka choroby, kreślonej często czarnym
scenariuszem. Dlatego warto pamiętać o tym, że: „czas ucieka, a rak
nie czeka”.
Historia Różowej Wstążki

Wszystko zaczęło się 35 lat temu. Gdy na raka piersi śmiertelnie zachorowała Phyllis Starr Wilson, twórczyni magazynu dla kobiet Self,
redaktor naczelna tego pisma Alexandra Penney postanowiła głośno
zaprotestować. Wzorując się na czerwonej wstążce będącej symbolem
chorujących na AIDS umieściła na okładce magazynu podobną, ale w różowej wersji, by w ten sposób złożyć hołd zmarłej koleżance. Następnie
Penney do współpracy zaprosiła Evelyn Lauder, założycielkę znanego
koncernu kosmetycznego Estee Lauder i dzięki staraniom obu pań, we
wczesnych latach 90. udało się rozprowadzić wstążkę po całych Stanach Zjednoczonych. Sama Lauder stanęła na czele Breast Cancer Research Foundation, i w ten sposób zebrała ponad 700 milionów dolarów
przeznaczonych na zapobieganie chorobie i zwiększanie świadomości
profilaktyki, a także samo leczenie.
Z roku na rok kampania Różowej Wstążki zaczęła docierać do coraz to
bardziej odległych zakątków świata m.in. do Libii, Turcji czy Portoryko.
Dziś obejmuje wszystkie kontynenty, na których organizowane są marsze, festyny, biegi oraz inne wydarzenia, mające na celu promowanie
akcji i zbiórkę funduszy.
Dlaczego warto się badać

Co roku 18 000 kobiet w Polsce dowiaduje się, że choruje na raka piersi.
Do wielu z nich informacja o chorobie dociera zbyt późno, a jak przyznają lekarze, wcześnie wykryty nowotwór bardzo dobrze rokuje i jest
całkowicie wyleczalny. Badania profilaktyczne dlatego są tak ważne,
ponieważ we wczesnym etapie choroba nie daje wyraźnych objawów
i uaktywnia się dopiero, kiedy jest już za późno. Zatem październik to
dobry miesiąc a także okazja do wykonania profilaktycznych badań:
mammografii i USG piersi, a także namawiania do tego innych kobiet.
Mammografia a USG

Samokontrola piersi to podstawowe badanie, która każda kobieta powinna włączyć do swojego kalendarza. Nie zwalnia to jednak z badania
piersi przez lekarza podczas wizyty, a także wykonywania mammografii
i USG. USG, czyli badanie ultrasonograficzne, to metoda bardzo pomocna w ocenie piersi, których gęstość gruczołowa jest duża. W szczególności dotyczy to młodych kobiet (do ok. 35 roku życia), których układ
hormonalny jest mocno aktywny, a ilość tkanki tłuszczowej mniejsza
od gruczołowej. Badanie obrazuje wnętrze piersi oraz pozwala wykryć
zarówno zmiany łagodne, jak i złośliwe we wczesnej fazie rozwoju. Podczas badania lekarz ocenia stan obu piersi oraz węzłów chłonnych. USG
jest bezbolesne, bezpieczne dla zdrowia oraz nie wymaga od pacjentki
specjalnego przygotowania się. Zaleca się przeprowadzenie pierwszego
badania między 20. a 30. r. życia, następnie powtarzać je co 2 lata lub co
roku, gdy kobieta wchodzi w 4. dekadę życia. Wato przy tym pamiętać,
że 80% zmian mają charakter niezłośliwy i powstaje w wyniku zaburzeń
hormonalnych!
Drugim badaniem jest mammografia, podczas której wykorzystuje się
znikomą dawkę promieniowania rentgenowskiego. Nie wymaga przygotowania, jednak najlepiej je wykonać do 10. dnia cyklu miesiączkowego
(piersi są wówczas mniej wrażliwe). Mammografia jest zalecana kobie-

tom: po 40. i po 50. roku życia, raz na 2 lata. Badanie może wywoływać
dyskomfort i krótkotrwały ból, ponieważ pierś musi być w odpowiedni
sposób ułożona na aparaturze. Tylko wówczas możliwe jest uzyskanie
precyzyjnego obrazu. Należy zaznaczyć, że ucisk nie powoduje żadnego
zagrożenia dla zdrowia. Co bardzo ważne, kobiety genetycznie obciążone rakiem piersi powinny być skierowane przez lekarza rodzinnego
do poradni genetycznej oraz objęte onkologicznym programem profilaktycznym.
Samokontrola i przeciwdziałanie

Najlepszym specjalistą od badania swoich piersi powinnyśmy być jednak my same. Jeśli co miesiąc, będziemy samodzielnie kontrolować ich
wielkość, kształt, strukturę oraz zmiany na skórze, możemy „wychwycić” zmiany, których wcześniej nie wyczuwałyśmy. Samobadanie piersi
wykonuje się między 5. a 10. dniem cyklu a to, co powinno nas zaniepokoić to zgrubienia, pojedyncze guzy, wydzielina z sutka, zmiana barwy
tkanki skórnej, poszerzone naczynia krwionośne, fałdy, uwypuklenia,
ranki w obrębie brodawki, inny kształt brodawki. Jeśli w trakcie samodzielnego badania pojawia się ból, który wcześniej nie występował lub
któreś z ww. objawów należy bezzwłocznie skonsultować to z ginekologiem.
Ponadto ważny jest tryb życia, jaki prowadzimy. To wszystko ma wpływ
na nasze zdrowie. Jest kilka zasad, które należy wprowadzić w życie
by uniknąć problemów. Oto one: nie pal, śpij minimum 8 godzin na dobę,
dbaj o prawidłową masę ciała, bądź aktywna fizycznie, jedz zbilansowane posiłki, karm dziecko piersią jak najdłużej, stosując tabletki antykoncepcyjne pozostań pod stałą opieką ginekologa, korzystaj z badań
profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi.
Różowa Wstążka w Centrum HAHS

Jak co roku w październiku, Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS zachęca Panie do zadbania o swoje zdrowie i oferuje badania USG piersi
i mammografię 2D z 15% rabatem.

Specjaliści z Centrum HAHS przypominają, że rak piersi, by osiągnąć
wielkość 2 cm, rozwija się około 8 lat. Guz piersi wykryty, gdy ma nie
więcej niż 1 cm średnicy, jest w 95% uleczalny. Mimo to wiele pań unika
badań z obawy, że „lekarz coś znajdzie” zapominając, że właśnie o to
chodzi – by możliwie szybko wykryć nowotwór, jeśli już jest. Rocznie
na raka piersi umiera ponad 5 000 Polek. Dlatego też, badajmy się, dajmy sobie szansę na długie życie. Profilaktyka ma sens, więc stosujmy
ją codziennie.

Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS
ul. Felczaka 10, Szczecin | tel. 91 422 06 49 | mail: rejestracja@hahs-lekarze.pl
www.hahs-lekarze.pl

TWOJA INWESTYCJA NA LATA
Bella Vista
ul. Strzałowska 14, Szczecin
Kameralny budynek
mieszkalny z widokiem
na Odrę i Jezioro Dąbie

Domy
Kaliny
ul. Kaliny, Mierzyn
W zabudowie bliźniaczej
o powierzchni
111 m2

Villa Faro
ul. Średnia 22, Szczecin
Lokale w budynku
usługowym.
System finansowania
20/80

Empirium Deweloper Sp. z.o.o. | ul. Niemcewicza 26/610 (VI piętro), 71-520 Szczecin
tel.: 533 344 335 | sprzedaz@empiriumdeweloper.pl | www.empiriumdeweloper.pl

Odzyskać zdrowe włosy
Wizyta w salonie fryzjerskim zazwyczaj sprowadza się do podcięcia włosów, zmiany ich koloru czy ułożenia fryzury. Rzadziej poddajemy się zabiegom
czysto regenerującym, których celem jest nie tylko spowodowanie tego, iż nasze włosy będą ładnie wyglądały, ale przede wszystkim będą zdrowe.
– Włosy narażone są na wiele niekorzystnych czynników, które je
niszczą – mówi Anna Papież, właścicielka salonu La Grazia: – Różnego rodzaju stylizacje, źle dobrane szczotki, grzebienie, gumki, spinki.
Niewłaściwe mycie, suszenie, wycieranie, nieodpowiednie kosmetyki –
wszystko ma wpływ na ich kondycję. Jednak odpowiednia pielęgnacja
potrafi uratować nawet najbardziej zniszczone włosy.
W La Grazii bardzo mocno przywiązuje się wagę do pielęgnacji. Służą
temu odpowiednio dobrane przez fryzjerów zabiegi. Ich działanie jest
bezcenne i potrafi czynić na głowie cuda. – Zabieg dobierany jest indywidualnie, w zależności od stanu włosów i ich potrzeb – wyjaśnia Anna
Papież. – To wygląda podobnie jak wizyta u kosmetologa, gdzie dbamy
o stan naszej skóry. Najpierw konsultacja, później zabieg. U nas jest podobnie – dodaje.
Wybór zabiegów jest coraz większy. Technologia, także we fryzjerstwie, idzie cały czas do przodu. Teraz każdy znajdzie coś dla siebie
odpowiedniego. I co ważne każdy z tych zabiegów działa długofalowo. – Bardzo fajnym zabiegiem jest Nanobotox – zachwala właścicielka
La Grazii: – Bardzo mocno nawilża włosy, wygładza je i nadaje im spektakularny połysk. Oprócz tego, botoks będący głównym składnikiem
tego zabiegu, przeciwdziała wypadaniu włosów i chroni przed wypłukiwaniem koloru.
Drugim równie skutecznym zabiegiem jest Nanoplastica. Tutaj używa

się wyłącznie naturalnych produktów, które oprócz wyciągów z roślin
i owoców, zawierają aminokwasy, witaminy, proteiny, keratynę, masło
shea i olejek arganowy. – Kolejnym bardzo przyjemnym i skutecznym
zabiegiem jest sauna z podczerwienią i ozonem – poleca Anna Papież:
– Promieniowanie regeneruje włos i pobudza produkcję kerato-proteiny
natomiast ozon ma silne działanie utleniające: niszczy bakterie i wirusy,
pobudza krążenie skóry głowy i stymuluje cebulki włosów do ich wzrostu.
Joico K- pak Hair Repair System to ratunek dla bardzo zniszczonych włosów. Zabieg ten składa się z czterech etapów, z użyciem składników,
które wzmacniają, chronią, regenerują, nawilżają i nadają sprężystości
i blasku naszym włosom. – Używamy wyłącznie wysokiej jakości produktów, nie tylko przy tym zabiegu ale również przy pozostałych – tłumaczy pani Anna: – Podobnie ma to miejsce w przypadku zabiegu Kremem
BB. Nie takim jaki jest wykorzystywany w pielęgnacji skóry ale taki, który dedykowany jest właśnie włosom. Ma działanie nawilżające, niweluje
puszenie się włosów, zapobiega ich rozdwajaniu, chroni przez łamliwością. Dodatkowo nadaje im połysk i chroni kolor. Jest jeszcze popularna pielęgnica – urządzenie, które wprowadza odpowiednie kosmetyki
w głębokie partie włosa. Promieniowanie podczerwone pobudza zawarte we włosach aminokwasy do tworzenia nowych wiązań, dzięki czemu
włosy stają się mocne i elastyczne.

autor: Aneta Dolega/ foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz

La Grazia Salon Fryzur | al. Wojska Polskiego 9 | 70-470 Szczecin
tel. 515136585 | lagrazia.pl@gmail.com

www.lagrazia.pl |

/ La Grazia Salon Fryzur

Zdrowe potrzeby kobiet
W temacie kobiecego piękna, estetyki i komfortu życia powiedziano i zrobiono już wiele. Jednak medycyna, w tym estetyczna, cały czas się rozwija
podążając za potrzebami współczesnych kobiet.
Ten trend szczególnie widoczny jest w ginekologii estetycznej, która
może skutecznie poprawić komfort życia wielu kobietom, niezależnie
od ich wieku ale także zaradzić różnym uciążliwym schorzeniom i dolegliwościom. Klinika Dr Stachura idąc za tym jakże potrzebnym „trendem” pacjentek oferuje pełną gamę zabiegów dedykowanych właśnie
ginekologii estetycznej. Wspomniane dolegliwości mogą być związane
m.in. z przebytym porodem, z menopauzą, ze skłonnością do infekcji intymnych lub potrzebą poprawy satysfakcji z życia seksualnego.
Na szczęście dzisiaj nie są to już tematy tabu i mamy na nie w ginekologii skuteczne rozwiązania, do tego wszystkie zabiegi są mało inwazyjne, niemal bezbolesne i nie wymagają rekonwalescencji.
Ginekologia estetyczna w Klinice Dr Stachura prowadzona jest przez
zespół specjalistów ginekologów: dr hab. n. med. Anetę Cymbaluk-Płoskę oraz dr n. med. Pawła Brelika. Specjaliści podkreślają, że najlepsze
efekty osiąga się łącząc różne metody dlatego też w klinice dostępne
jest całe spektrum z zakresu ginekologii estetycznej.
Dużym zainteresowaniem cieszy się rewitalizacja warg sromowych
i przedsionka pochwy kwasem hialuronowym oraz osoczem bogatopłytkowym. Sporo pań ze względu na budowę warg sromowych bądź
uprawiających takie sporty jak jazda na rowerze czy jazda konno, de-

cyduje się na labioplastykę, czyli na zabieg korekty warg sromowych.
Bezsprzeczną gwiazdą ginekologii estetycznej co do skuteczności oraz
małoinwazyjności jest laser frakcyjny. Pozwala on na laserową rewitalizację i regenerację okolic intymnych poprawiającą m.in. komfort życia
seksualnego. Zabieg pozwala zwiększyć elastyczność ścianek pochwy,
obkurczyć ją oraz pobudzić nawilżenie.
Drugim bardzo efektywnym urządzeniem opartym na rewolucyjnej
technologii jest HIFU Ultracare. Stosuje się go u kobiet, u których nastąpiło rozluźnienie mięśni pochwy. Idealnie sprawdza się również
u pacjentek przechodzących menopauzę. Dzięki technologii HIFU zabieg oddziałuje na tkankę mięśniową i przyczynia się do regeneracji
i zwężenia przedsionka pochwy. Zabieg daje świetne rezultaty przy
uciążliwościach związanych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu,
a także pozwala zwiększyć satysfakcję z życia seksualnego.
Dopełnieniem tych wszystkich zabiegów jest sama klinika. To bardzo
ważne, w jakich warunkach przeprowadzane są tego rodzaju zabiegi.
Kameralne wnętrza Kliniki Dr Stachura zapewniają dyskrecję, a atmosfera troski o bezpieczeństwo i wynikające z tego zadowolenie pacjentki
to najlepsza rekomendacja.

Oficjalny dystrybutor
ul. Jagiellońska 87 | 70-435 Szczecin
tel. 535 350 055 | www.klinikadrstachura.pl

www.bogdanidermatologia.pl

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Dzień dobry, słyszałam bardzo pozytywne opinie o Państwa laserze
Cutera Excel V Plus. Chciałabym zapytać, czy jest możliwość wykonania jednocześnie zabiegu na twarz oraz na popękane naczynka
w obrębie ud? Czy ten zabieg jest bezpieczny? I jak powinnam przygotować się do tej wizyty? Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka.

Dzień dobry. Panie Doktorze, moim problemem są uporczywe przebarwienia na twarzy, szyi i dekolcie, które pojawiły się po lecie.
Chciałam zaczerpnąć porady, jakie zabiegi pomogłyby pozbyć się
przebarwień na skórze. Nie wiem jednak, jaki zabieg będzie najskuteczniejszy. Proszę o radę eksperta. Pozdrawiam, Monika.

Pani Agnieszko, rzeczywiście laser Excel V Plus amerykańskiej firmy
Cutera przez większość autorytetów na świecie uznany jest za najskuteczniejszy w terapii naczyniowej. Zabiegi tą technologią wykonujemy
od wielu lat i potwierdzam jego skuteczność. Zabieg w obrębie twarzy
i nóg możemy wykonać w trakcie jednego spotkania, będzie on oczywiście odpowiednio dłuższy, w zależności od ilości zmian. Zawsze zabieg ten poprzedzamy w naszej Klinice specjalnym badaniem twarzy
(VISIA) oraz szczegółowym wywiadem. Pozwala nam to ocenić problem
naczyniowy Pacjenta oraz dobrać indywidualną, najbardziej skuteczną
metodę leczenia. Szeroki wachlarz urządzeń, które posiadamy do terapii naczyniowej pozwala nam również na jednoczesną walkę z przebarwieniami oraz aktywnymi stanami zapalnym skóry. Cutera Excel
V Plus pozwala na usunięcie drobnych czerwonych, fioletowych naczyń
oraz tych większych, niebieskich, głębiej położonych. Zabieg najczęściej wykonuje się w serii, co zwiększa skuteczność efektu końcowego.
Nowoczesna technologia wyposażona w najlepsze techniki chłodzące, niweluje ryzyko oparzeń oraz znacznie poprawia komfort pacjenta
w trakcie zabiegu. Przed zabiegiem należy unikać słońca, nie wolno
stosować samoopalaczy oraz silnych zabiegów złuszczających. Przeciwwskazaniem są również leki i zioła fotouczulające. Proponuję konsultację lekarską lub kosmetologiczną, w celu ustalenia najlepszego dla
Pani rozwiązania.

Pani Moniko, w naszej ofercie znajduje się wiele zabiegów, które umożliwią pozbycie się przebarwień po lecie. W celu dobrania odpowiedniego
zabiegu, oprócz standardowej oceny skóry warto posłużyć się specjalną
aparaturą stworzoną do analizy jej stanu – VISIA. Badanie to pozwoli
określić, na jakim podłożu są istniejące przebarwienia oraz jaki zabieg
będzie najskuteczniejszy. W Pani przypadku, czyli przebarwień najbardziej polecaną z metod jest laserowa technologia pikosekundowa.
W naszej Klinice posiadamy dwa lasery pikosekundowe, a mianowicie:
PicoSure i Enlighten. Najważniejszym elementem jest odpowiednio
dobrana długość fali lasera. Najskuteczniejszy w terapii przebarwień
jest laser aleksandrytowy (755nm) z pikosekundowym czasem trwania
impulsu. Dla pacjenta oznacza to praktycznie najwyższą skuteczność
i komfort. W terapii przebarwień możemy wykorzystać również terapie preparatami Dermamelan czy Cosmelan, które silnie depigmentują.
Należy pamiętać, że ogromne znaczenie w terapii odgrywa pielęgnacja
pozabiegowa w postaci filtrów UV oraz kremów depigmentujących.
Proponuję konsultację lekarską lub kosmetologiczną, a nasi specjaliści
dobiorą odpowiednią dla Pani terapię.

foto: materiały prasowe

POMORSKI PIKNIK
GRYFITÓW
To będzie pierwsza edycja imprezy, której przyświeca idea szeroko rozumianej ekologii oraz podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych.
W szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich powstanie miasteczko ekologiczne, które przygotuje dla swoich gości wiele atrakcji. W programie
pikniku m.in. spektakle i warsztaty edukacyjne, konkursy familijne, quizy ekologiczne z atrakcyjnymi nagrodami, strefa ekoanimacji dla dzieci,
warsztaty kulinarne, stoiska produktów regionalnych „Aleja Zachodniopomorskie Smaki“. Mile widziany będzie ekoubiór inspirowany historią
rodu Gryfitów. Wydarzenie organizowane jest przy finansowym wsparciu
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinie.				
ds
Dziedzińce Zamku Książąt Pomorskich, 17-18 października,
godz. 11:00-17:30

SZTUKA Z EKOLOGIĄ
W Domu Kultury „13 Muz” można podziwiać wystawę „Raj na ziemi”.
– W kontekście problemów z jakimi boryka się nasza planeta, potraktowanie jej jako wspólnego dobra, jest jedynym możliwym rozwiązaniem.
Naukowcy twierdzą, że choć zdrowie otaczającego nas świata, pogarsza
się szybciej niż kiedykolwiek, wciąż nie jest za późno, by przywrócić zdrowie planety. Jeśli chcemy zatrzymać nasz raj, musimy zacząć działać jak
najszybciej, w skali globalnej, ale przede wszystkim lokalnie. Wspólne
z zaproszonymi artystami stworzyliśmy przestrzeń, w której łączymy
sztukę z ekologią. Przy pomocy specjalnie zaaranżowanej przestrzeni
oraz przygotowanej ścieżce edukacyjnej, będziemy prowokować do refleksji oraz zadawać pytania, które pozwolą uruchomić wyobraźnię ekologiczną – mówią organizatorzy ekspozycji. „Nie ma innego raju, ziemia
jest naszym rajem”: powiedział Mirosław Hermaszewski patrząc na Ziemię z orbity. 					
kw
13 Muz, 1 września – 30 grudnia

reklama

Peeling chemiczny
- sposób na blizny, przebarwienia
i zachowanie rozświetlonej skóry
INSTYTUT
URODY

foto: materiały prasowe

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

foto: Piotr Nykowski
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POTWORY NA SCENIE

CHOPIN NATALII KUKULSKIEJ

Czy można mówić o końcu świata na wesoło i z dystansem? „Król potworów” to odpowiedź na to pytanie. Inspirowany monster movies oraz
literaturą science fiction najnowszy spektakl szczecińskiego Teatru
Współczesnego w nieszablonowy sposób porusza temat nadchodzącej
katastrofy i jej konsekwencji. Rozpoczynająca się w latach 60-tych XX
wieku w sytuacji bankietowej akcja sztuki, w drugiej części spektaklu
przenosi się do nieodległej nam przyszłości. W rzeczywistości tej, po radykalnych zmianach klimatycznych i przegranej przez Polskę wojnie polsko-amerykańskiej, pewnego dnia spotyka się grupa byłych żołnierzy, by
wybrać się na pierwsze po wojnie polowanie. W lesie kryje się jednak coś
dziwnego… Reżyseria: Marcin Libera, scenariusz: Michał Kmiecik, scenografia: Mirek Kaczmarek. Polecamy!			
kw

Premiera najnowszego projektu Natalii Kukulskiej „Czułe struny” to intymne spotkanie z twórczością Fryderyka Chopina oraz światem muzyki
romantycznej. Opracowań dzieł tego wybitnego polskiego kompozytora
od dziesiątek lat podejmują się artyści wszystkich gatunków muzycznych, zaczynając od klasyki, przez jazz, kończąc na muzyce pop. Projekt
„Czułe struny” to zbiór dzieł Chopina wybranych przez Kukulską w porozumieniu z najlepszymi polskimi aranżerami wśród których znaleźli się
Adam Sztaba, Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Paweł Tomaszewski oraz Jan Smoczyński. Każdy opracował dwa utwory. Powstały kompozycje symfoniczne o rozbudowanym charakterze w zakresie użytych
środków i instrumentacji. Zyskały też zupełnie nowe warstwy tekstowe,
za które odpowiada Natalia Kukulska oraz zaproszone przez nią do współpracy Kayah, Mela Koteluk, Gaba Kulka, Natalia Grosiak oraz Bovska. ds

Teatr Współczesny, 8 października, godz. 19.00

23 października, godz. 19:00

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

MUSICAL SHOW

CZEKA NAS OSTRA JAZDA

Są takie rytmy, że nogi same rwą się do tańca. Są takie refreny, które
– gdy tylko usłyszymy – zaczynamy bezwiednie nucić. Są takie piosenki,
które zawsze wywołują w nas wzruszenie lub sprawiają, że krew zaczyna
szybciej krążyć w żyłach. Są takie musicale i filmy muzyczne, które znamy na pamięć, a i tak oglądamy ponownie... „Kabaret”, „Chicago”, „Upiór
w operze”, „Hair”, „Koty” – to tylko niektóre tytuły. Jeśli chcesz przywołać
te emocje i wyjść z widowni tanecznym krokiem nucąc, np. „Everybody
needs somebody” z „Blues Brothers” lub „What a feeling” z „Flashdance”,
to „Musical Show” jest stworzony dla Ciebie! Teksty: Artur Andrus. Reżyseria i choreografia:Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka. Kostiumy:
Katarzyna Banucha. Kierownictwo muzyczne: Krzysztof Baranowski.
Przygotowanie wokalne: Maja Koterba. Asystent reżysera: Aleksander
Różanek.						
ds

Co się dzieje, kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale droga, którą
przemierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko może być długa i wyboista, a i poszukiwania mozolne. Co robią bohaterowie „Ostrej jazdy”,
którzy z dnia na dzień utracili pracę? Postanawiają iść na skróty. Nie chcą
walczyć o nową posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie. Sami wymyślają sobie zajęcie! Wpadają na karkołomny i dosyć niebezpieczny pomysł – postanawiają zrealizować… film erotyczny. Wszystko wydaje się
proste: trzeba tylko zatrudnić odpowiednich „aktorów” i ruszyć z produkcją, która przysporzy im mnóstwo pieniędzy! Wszystko zaplanowane jest
w szczegółach, ale jak to w życiu bywa, a w komedii to już na pewno,
nie wszystko jest takie, jakie na pozór wygląda. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli i bardzo komplikuje, a to z kolei powoduje mnóstwo
śmiesznych sytuacji i zabawę aż do łez. To wszystko znajdziemy w spektaklu Teatru Komedia z Warszawy!. Występują: Marta Wierzbicka, Katarzyna Żak, Mirosław Baka, Jan Jankowski, Przemysław Sadowski.
ds

La Decadence, Nowy Browar ul. Partyzantów 2

La Decadence, 12 października, godzina 17: 45 i 20:15

reklama

Zwiedzaj zabytki Szczecina on-line.

Zobacz modele 3D zabytków, wirtualne spacery
i galerie zdjęć, posłuchaj przewodnika.

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

KOLOR I GEOMETRIA

TEATR DŹWIĘKÓW

Zamek zaprasza na wystawę malarstwa z okazji 60-lecia pracy twórczej

Festiwal Euromusicdrama w oryginalnym stylu, od pięciu już lat powraca do antycznych związków muzyki z teatrem i promuje zapomnianą
w archiwach teatrów, radia i telewizji muzykę teatralną. Tegoroczną edycję uświetni „Koncert Mistrzów” w wykonaniu klarnecisty, Jeana-Marca
Fessarda i gitarzysty Krzysztofa Messingera. W ich wykonaniu usłyszymy
muzykę Astora Piazolli skomponowaną dla potrzeb teatru argentyńskiego. Tradycyjnym punktem programu festiwalowego jest premiera sztuki
przypominająca historię muzyki polskiej. Tym razem sztuka pn. „Narodziny dźwięku” będzie poświęcona Andrzejowi Bieżanowi, rewelacyjnemu
pianiście jazzowemu, kompozytorowi muzyki teatralnej i Leopoldowi
Tyrmandowi, wybitnej osobowości związanej z muzyką jazzową, twórcy słynnego Jazz Jambory . Kolejną atrakcją będzie prezentacja utworów
Dominika Probsta skomponowanych specjalnie dla paryskiej Comedie
Française, której był etatowym kompozytorem oraz utworów Krzysztofa
Baranowskiego mającego na swoim koncie muzykę do około 40 polskich
sztuk teatralnych. 					
ad

Jan Bociągi, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Gdańsku, mieszkańca Świnoujścia. Artysta prezentował prace w kraju
i za granicą. Jego obrazy można podziwiać m.in. w Muzeum Narodowym
w Szczecnie, galeriach we Francji, kolekcjach prywatnych w Szwecji, Danii, Belgii, USA czy Grecji. Jan Bociąga tworzy głównie abstrakcyjne pejzaże o dynamicznie przecinających się liniach i plamach barwnych, łącząc
je w mgielne, świetliste akordy, odbierające światu materii właściwy mu
ciężar. Obrazy artysty to wibrujące kolorami etiudy o naturze żywiołów
– wody (morza), światła oraz powietrza. Na wystawę składa się 49 prac
powstałych od lat 70. XX wieku do 2019 roku. Ekspozycję „Jan Bociąga.
Kolor i geometria” można podziwiać w Galerii Gotyckiej.
Zamek, 25 września – 3 stycznia
reklama
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Teatr Kameralny, 23-25 października

foto: materiały
P. Gmadzyk,
prasowe
Opera na Zamku

reklama

TRAGICZNA MIŁOŚĆ

KRYMINALNY SZCZECIN

„Romeo i Julia” Charlesa Gounoda w reżyserii Michała Znanieckiego to
niezwykle liryczna, subtelna oraz intymna wersja tej słynnej opowieści.
– Nie chciałem uwspółcześniać tej tragedii. Pomyślałem, że nie to będzie
u mnie najistotniejsze, ale raczej sam Szekspir, czyli teatralność i teatr
w teatrze – mówi reżyser Znaniecki. Światowa premiera „Romea i Julii”
odbyła się 27 kwietnia 1867 roku w Paryżu. Polska natomiast w czerwcu
1888 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie. W swojej epoce opera „Romeo
i Julia” Gounoda odniosła ogromny sukces. – O dokonanej przez Gounoda
adaptacji mówi się ironicznie, że to „cztery duety miłosne z dodatkami”.
Duety są bardzo dobrze napisane, stąd postanowiłem skupić się na tym,
co dzieje się między nimi. Zbudowałem kontekst, który ustawia te duety,
czyli nieustanny konflikt, ciągłe śmierci, walki każdego z każdym i codzienne waśnie – dodaje Michał Znaniecki. 			
kw

Marek Stelar wydał niedawno kolejną książkę. Najnowsza powieść szczecińskiego pisarza nosi tytuł „Blizny”. O czym opowiada? Zerknijmy na
opis wydawcy: „Na placu budowy zostają odnalezione zwłoki. Nadkomisarz Rędzia ze szczecińskiej Komendy Policji wpada na ślad, który łączy
śmierć denata z tragedią sprzed lat. Musi cofnąć się w czasie i wrócić
do licealnej wycieczki klasowej w okolice Złocieńca, z której jeden z jego
kolegów wrócił jako bohater, a kilku innych nie wróciło wcale. Co łączy
tajemnicze zabójstwo sprzed lat z odnalezionym niedawno ciałem i dlaczego wszyscy tak bardzo chcą zapomnieć o bohaterze, który kiedyś
z narażeniem własnego życia uratował swoich kolegów z klasy? Może nie
ma bohaterów bez skazy?”. Jeśli jesteście ciekawi – koniecznie sięgnijcie
po tę książkę, wcześniej jednak zachęcamy do przeczytania wywiadu
z pisarzem, który ukazał się we wrześniowym wydaniu „Prestiżu”.
kw

Opera, 24 i 25 października, godz. 19.00 i 18.00

Wydawnictwo Filia

reklama

POZNAJ
NOWE
SMAKI

SZCZECINA
- nowe jesienne menu

ul. Tadeusza Wendy 14 70-655 Szczecin
tel. 574 618 428 | kontakt@nowarzeznia.pl
/ nowarzeznia | www.nowarzeznia.pl

TROCHĘ STRASZNIE,
TROCHĘ ŚMIESZNIE
Kiedy jesteś małą dziewczynką, rodziców nie ma w domu i towarzyszy
ci tylko kot, jest noc, nie ma prądu, a za oknem szaleje burza, to już jest
trochę strasznie. Kiedy w drzwiach twojego pokoju staje wielki nietoperz,
to już jest całkiem przerażająco. Kiedy okazuje się, że wcale nie jest
nietoperzem, tylko Toperzem, a do tego jego przyjaciółmi są Dźwiedź
i Boszczyk, a potem ruszasz z nimi na wyprawę, żeby uratować świat, to
zaczyna być bardzo, ciekawie… „Horropera – Po tamtej stronie Burzy”
to projekt oparty na „muzycznej sztuce grozy dla dzieci o mocnych nerwach” napisanej przez Irenę Naumowicz i Konrada Pawickiego z muzyką
Jacka Wierzchowskiego. Obejmuje wydanie książki z dodaną do niej płytą
ze słuchowiskiem, z obsadą złożoną z aktorów niemal wszystkich teatralnych scen Szczecina, m.in.: Martą Uszko, Dorotą Chrulską (Teatr Polski),
Grażyną Madej, Grzegorzem Młudzikiem, Jackiem Piątkowskim, Pawłem
Niczewskim (Teatr Współczesny) i Rafałem Hajdukiewiczem (Teatr Lalek
Pleciuga). Ilustracje są dziełem studentów Akademii Sztuki w Szczecinie.
Książka wraz płytą będą gotowe na początku grudnia, a w maju 2021r.
w Filharmonii odbędzie się premiera wersji koncertowej słuchowiska na
żywo. 						
ad
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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
„Pół na pół”, reż. Tomasz Obara

„Morfina 0,5”

Błyskotliwy tekst Pepa Antona Gomeza i Jordiego Sancheza to
teoretycznie farsa, a praktycznie niezwykle życiowy dramat.
Po prawym policzku spływają łzy ze śmiechu, po lewym te nieco
bardziej gorzkie. Jeden z krytyków miał napisać o „Pół na pół”, że
to „dramat przebrany za komedię”. To opowieść o dwóch braciach
opiekujących się przewlekle chorą matką, która opiera się jednak wybraniu na drugą stronę… Matka nie pojawia się na scenie,
swoją obecność zaznacza jedynie irytującym dzwonkiem przywołującym opiekunów. Podczas nocnego, przypadkowo przedłużającego się, spotkania rodzeństwa pojawia się pomysł, by ową
drogę matki nieco przyspieszyć, a przy okazji rozdysponować
spadek. Jednak intencje obu braci nie są czyste, co rodzi znany
wielu rodzinom konflikt. Tu zaczyna się właściwa gra z widzem,
uzyskane sympatie dla bohaterów zmieniają się jak w kalejdoskopie. Zamiast kolorowych szkiełek mamy kłamstwa, malwersacje,
niedopowiedzenia, niespodziewane zwroty akcji i potężną dawkę
czarnego humoru. Jak się cała sprawa kończy, by nie psuć zabawy
(i zaskoczenia), nie powiem. Powiem za to, że kreacje Wiesława
Orłowskiego i Sławomira Kołakowskiego, mimo że skrajnie różne w charakterach, są przepyszne. Żonglują komiczną siłą, by za
chwilę zmusić widzów do całkiem poważnych refleksji. Stworzyli
znakomity, kapitalnie uzupełniający się, aktorski duet. Reżyser
przedstawienia – Tomasz Obara – wyraźnie postawił właśnie
na ich aktorski kunszt, pozostawiając go niemal sauté. Powstał
oszczędny, ale jednocześnie bardzo spójny i wymowny spektakl
z certyfikatem „klasyka gatunku”. Prestiżowe 5/6.

Marek Żerański w autorskim monodramie sięga do literackiego
debiutu Michaiła Bułhakowa. To tekst, w którym autor „Mistrza
i Małgorzaty” opisuje doświadczenia z lekarskiej praktyki w smoleńskiej Wiaźmie. Głównym bohaterem czyni uzależnionego od
morfiny doktora Polakowa, którego traumatyczną historię „odczytuje” z pamiętnika już po jego śmierci. Doświadczenia bohatera uznawane są jednak za autobiograficzne, na co zresztą wskazuje intensywność oraz porażająca szczegółowość i realistyczność
opisów narkotycznych stanów. Opowieść staje się jednocześnie
psychologicznym traktatem o człowieku, jego zmaganiach ze
światem i… sobą. Rzecz o samotności i arcytrudnej walce z nałogiem. Żerański tworzy nie tyle kameralny, co intymny spektakl.
Ascetyczne jest tutaj wszystko, oprócz aktorstwa. To mistrzowska i niezwykle odważna kreacja. Aktor burzy czwartą ścianę, burząc jednocześnie dystans między nim – wykreowanym światem
– a widzem. Nie tylko zwraca się bezpośrednio do widza, ale też
go angażuje, wprowadza głęboko w przerażający świat. „Ćpamy”
z nim winogronowy erzac morfiny, a wraz z każdym owocem ulegamy działaniu teatralnego narkotyku. Nagie ciało Żerańskiego,
okryte jedynie prześcieradłem, zdaje się ulegać działaniu morfiny:
od paraliżującego spokoju po ekstatyczne rozedrganie. W skąpo
oświetlonej przestrzeni znajduje się jedynie metalowe łózko, które elastycznie zmienia swoją funkcję. Nawet pozornie „tandetne”
efekty świetlne – ilustrujące narkotyczne wizje, a stworzone przy
pomocy „dyskotekowej” kuli – stają się potwierdzeniem skuteczności teatralnej ascezy. Siła słowa i teatru stają się pierwszoplanowe. Prestiżowe 6/6.

Fundacja Kultury West & Art

reżyseria i wykonanie: Marek Zerański

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski.

Kołysanka mrówki
Mrówki i ludzie nie komunikują się ze sobą. Jestem mrówką. Niewidoczną dla tych, którzy z wysoka patrzą na moje mrowisko.
Obojętną dla nich, jak każda z miliardów mrówek, o ile nie wejdę
na ich nogę, nie sięgnę po leżącą na piknikowym stole kanapkę.
Z pozycji tych, dla których jestem mrówką, nie odróżniam się od
innych spośród mrówkowej masy. Oni nie chodzą naszymi ścieżkami, nie kupują w naszych sklepach, nie noszą ubrań, jakie my
nosimy. Nie rozumieją rozłożonych na stole rachunków. Tych za
gaz, za prąd, za raty i Wi-Fi.
Są wysoko. Zbyt, by widzieć to co drobnym drukiem napisane.
Zbyt, by widzieć nasze pragnienia i najprostsze z potrzeb. Choć
nie na tyle, by o nas nie stanowić, nie wskazywać i wytyczać.
To nie nas pokazują w telewizji, lecz ich. To nie my, tak mądrze
opisujemy dobrze znany nam nasz świat. Nie my stawiamy diagnozy. Nie nas pyta się o najbliższe i dalsze perspektywy naszej
przyszłości. Nie do nas należą decyzje. My, mrówki z otwartymi w zdumieniu ustami, unosimy głowy wpatrzeni w niebieskie
ekrany. Czasem jękniemy w zdumionym przerażeniu. Czasem w
zachwycie nad łaskawością tych, co nad nami. A oni wiedzą. Znają
najdrobniejsze szczegóły tego, co dla nas najlepsze. Wiedzą jak
mamy iść i którędy. Co nam smakuje, a co jest dla nas niezdrowe.
I powtarzają jak mantrę: „Tej nie lubisz, tej nie kochasz, tej nie pocałujesz…”. Bo przecież oni mają „chusteczkę haftowaną, wszystkie cztery rogi”… Nam pozostaje wznieść toast naszym swojskim
mrówkowym kwasem. Tak różnym smakiem od ich wykwintnych
nalewek, lecz dobrze, że choć kac jednakowo bolesny.
Są jednak wśród nas mrówki, które w błękicie ekranów widzą
więcej. Które z miękkich słów potrafią wydobyć ostre krawędzie
prawdziwych znaczeń. Są takie, które tłumaczą znaczenia na język zwykłych mrówek. Wtedy nad nami rozkwita zieleń Nadziei.

Prężymy wówczas mrówcze ciała, wznosimy transparenty, wykrzykujemy hasełka… Lecz i ona, jak to z zielenią bywa, prędko
zmienia swój kolor. Płowieje, przebiega szybko przez paletę żółci
i brązów, by pomarszczona i skręcona unieść się jak jesienne liście
do ostatniego lotu w dół… Transparenty płoną w koszach, pięści
wzdłuż ud opuszczone i ten gorzki knebel niemocy w półotwartych jeszcze ustach. Ot, taki mrówczany nasz zryw…
Z wysoka nie widać mrówek takich jak ja. Z wysoka jesteśmy
dla nich, na górze bezpieczni, bo jak wysoko podskoczy mrówka?
Nasz mrówczy głód nie ugodzi w żołądek tych, którzy wysoko.
Deszcz dla nas potopem. Pstryknięcie palca - początkiem ostatecznej podróży z kolana, w bezkresny niebyt. Umieramy każdego
dnia, w każdej chwili. Po cichu, bo kto słyszał by jakaś mrówka
krzyczała? Bo kto słyszał mrówkę? Bo kto przyzna się, że wielokrotnie, jednym ruchem niecierpliwej dłoni kończył mrówczy
żywot?
Nieistotni i niezbędni dla obrotów ziemi. Dla ciągłości zdarzeń
i rozkładów jazdy. Niezbędni, choć nieistotni w trybie maszyny
zwanej cywilizacją. Na mrówczych barkach budowa piramid
i sprawne działanie miejskiej sieci ścieków. Na naszych głowach
obliczenia bankowe i dobór pieśni weselnych. Zaopatrzenie kiosku warzywnego i przenoszenie górskich szczytów. Pustka bez
nas okrutna, cisza i bezruch. Trwamy więc tu, gdzie mrówczy Los
wyznaczył nam miejsce. W przerwach miedzy trudem i znojem
wpatrzeni w niebieskie ekrany.
Dziś ja, mrówka z mrówek miliardów, okrywam się ciepłą kołdrą,
wtulam twarz w znajomą snami moimi poduszkę i niepozbawiony
nadziei mówię Wam „dobranoc. Do jutra…”. Rewolucji nie będzie.
Nie dzisiaj.

foto: akk

Bono świętowało
Znana szczecińska agencja eventowa Bono działa już 30 lat. Piękny
jubileusz miała uwiecznić specjalna gala. Pandemia jednak nieco pokrzyżowała te plany. Ale twórcy, pracownicy, goście i przyjaciele Bono
i tak świętowali, choć w trochę mniejszym składzie. Krzysztof Bobala,
Agnieszka Nykiel – Bobala oraz Kacper Bobala bardzo długo przyjmowali gratulacje, kwiaty i prezenty (nawet narty i obrazy) w trakcie jubileuszu, który zorganizowali na szczecińskich kortach w trakcie Tenisowego Turnieju Artystów. 				
ds

Katarzyna Koroch – dyrektor regionu Banku Pekao S.A

Anna Haas, Kacper Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala, Krzysztof Bobala – Grupa BONO

Krzysztof Kupis – dyrektor Wydziału Sportu UM. Szczecin

Elżbieta i Sylwester Krzywiec – MVB

Lidia i Marcin Zająkała – właściciele hotelu Trzy Wyspy w Świnoujściu

Pracownicy i współpracownicy Grupy Bono

Małgorzata i Janusz Kozłowscy – Lexus Szczecin

Ireneusz Nowak – prezes Żeglugi Szczecińskiej

Paweł Nowak (Pro Bono), Ewa Owczarska i Piotr Szulc (Peterick Production)

Janusz Żmurkiewicz (drugi od prawej) – prezydent Świnoujścia,
Urszula i Paweł Zbyszewski – Hotel Gold Świnoujście

Przemysław Sadowski, Piotr Gąsowski i Krzysztof Jakubowski
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Artyści i satyrycy na kortach
Na szczecińskich kortach przy alei Wojska Polskiego po raz kolejny
spotkali się znani polscy aktorzy, muzycy i kabareciarze. Przez trzy dni
walczyli w Tenisowym Turnieju Artystów. Wśród mężczyzn najlepszy
był Jacek „Mezo” Mejer, wśród pań triumfowała Maria Borzyszkowska,
a w kategorii panów 60+ zwyciężył Wojciech Dąbrowski. Na wygranych czekały atrakcyjne nagrody, piękne, szklane statuetki oraz sprzęt
sportowy. W zawodach udział wzięło ponad 30 artystów.
ds

Mariusz Kałamaga

Agnieszka Nykiel-Bobala (Grupa Bono), Alicja Bartkowska (SEC), Jacek „Mezo” Mejer,
Adam Grochulski

Paweł Deląg

Alicja Bartkowska – SEC, Janusz Tomaszewski – Wody Jantar i Robert Janowski

Piotr Gąsowski

Jan Englert

Przemysław Sadowski

Łukasz „Lopez” Pietsch i Jacek „Mezo” Mejer

Radek Bielecki

Maria Borzyszkowska i Ewa Sawka

Uczestnicy i organizatorzy 21 edycji SEC Open
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Tkacka 7 już działa!

Weterynarze konferowali

Menu nowej restauracji było pilnie strzeżone do samego otwarcia, by
zaskoczyć gości imprezy ciekawymi połączeniami smaków. Szef kuchni, Tomasz Sowiński, dał popis kulinarnych umiejętności, a o dobry
nastrój zebranych zadbali też barmani i zespół muzyczny z Gdańska.
Dobra sława idzie w świat, co skutkuje tym, że w niektóre dni ciężko
dokonać rezerwacji w lokalu. To tylko świadczy o najwyższej jakości
kuchni, której trzeba spróbować!			
kt

Zachodniopomorscy weterynarze spotkali się w szczecińskim hotelu
Silver na pierwszej konferencji z cyklu, organizowanych przez firmę
Animal Eden. Grono najlepszych specjalistów weterynarii z zakresu radiologii i ortopedii dzieliła się wiedzą i doświadczeniem na temat najnowszych rozwiązań i technik w dziedzinie diagnozowania, leczenia
i rehabilitacji zwierząt. 				
ds

Od lewej: Jakub Ościk manager Animal Eden, lekarze weterynarii Jakub Kaczmarek, Łukasz Prost, Tomasz Dmuchała, Piotr Kowalczyk, Krzysztof Zdeb, oraz
współorganizator Mikołaj Kubiak

Od lewej: Agata i Paweł Fornalscy, Kamila Łozowska

Na pierwszym planie: Marzena i Marek Mikołajczyk,
Łukasz Mateja z żoną, Monika Cieślik

Uczestnicy konferencji

Koleta i Krzysztof Pietraszko

Uczestnicy konferencji

Od prawej: Sylwia Borowiec-Rasmussen z córką Mią, Beata Sobolewska,
Barbara Lenkowska, Anna Jasiak

Jakub Ościk, manager firmy na stoisku Animal Eden

Zespół z Gdańska

Fizjoterapeuta zwierząt dr Katarzyna Pęzińska-Kijak,
manager Animal Eden Jakub Ościk
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XXI edycja World Amateur Golfers Championship dobiegła końca. Wyłoniono reprezentację Polski na światowy finał w Meksyku. Finał, który
planowany był na październik 2020 został przełożony na podobny termin
w roku 2021. W przyszłym roku będzie wyłoniona w Polsce kolejna reprezentacja i na światowym finale każdy z krajów będzie reprezentowany
przez dwie drużyny. W czasie turnieju w Binowie poznaliśmy zwycięzcę
m.in. w kategorii Celebrities. Zwyciężył Mateusz Ligocki. Drugie miejsce
zajął Mikołaj Grabowski, a trzecie Robert Rozmus. W grupie 20,5 – 25,4, rywalizacja zakończyła się dogrywką i zwycięstwem Ryszarda Staniaka. ad

Fani sportu i motoryzacji spotkali się na Wyspie Grodzkiej za sprawą wspólnej akcji KIA Polmotor i wybitnego lekkoatlety Piotra Liska.
W tak malowniczych okolicznościach odbyły się zawody skoku o tyczce rozegrane wśród bardzo młodych zawodników. Turniej pomimo rywalizacji był przede wszystkim świetną zabawą nie tylko dla najmłodszych uczestników. Ci starsi mogli podziwiać, przedpremierowo, nowy
model KIA Sorento, której to oficjalnym sportowym ambasadorem
został Piotr Lisek. 					
ad

Emocje na polu

Lisek i przyjaciele

Konrad Kijak (Kia Polmotor), tyczkarz Piotr Lisek, prezydent Szczecina Piotr Krzystek,
prezes Grupy Polmotor Jan Przepłata, Krzysztof Kupis (Wydział Sportu UM), prezes
OSOT Szczecin Norbert Rokita

Marcin Wójcik, Jerzy Dudek, Michał Ligocki, Mateusz Ligocki, Tomasz Iwan,
Ewa Hackova, Robert Rozmus, Piotr Kruszczyński, Henryk Kostyra

Sławomir Piński, Piotr Hofman (Dedeco), zwycięzca nagrody
„Closest to the Pin z RPO z WZ”

Sportowy ambasador Kia Polmotor Piotr Lisek i nowa Kia Sorento

Zbigniew Hahs (klinika Hahs), Leonard Gugała (Przychodnia Weterynaryjna
Małych Zwierząt), Daria Nowak

Piotr Lisek, Natalia Czerwińska (Strefa BNP Paribas Bank Polska S.A.),
Piotr Hartman (Kia Motors Polska)

Tomasz Hamera (dr Hamera), Ryszard Staniak (Euroklinkier),
Zdzisław Matejek (Grupa Matejek)

Piotr Lisek, Julia Dąbrowska i Monika Pyrek (Fundacja Moniki Pyrek)

Zwycięzcy i laureaci World Amateur Golfers Championship 2020

Jan Przepłata i Konrad Kijak
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Damskie popołudnie

Dobrze jest pomagać

Magdalena Pieczonka, jedna z najbardziej rozchwytywanych makijażystek w Polsce, z której talentu korzystają takie gwiazdy jak Maja
Sablewska, Sonia Bohosiewicz i Maffashion, odwiedziła Szczecin. Poprowadziła warsztaty ale też odwiedziła Atelier Sylwii Majdan, z którą
przyjaźni się od lat. W trakcie wizyty, nie mogła nie przymierzyć kilku
z kreacji projektantki. 				
ad

W kawiarni / księgarni Między Wierszami odbył się wernisaż fotografii Jarosława Dulnego, dokumentujących działalność osób skupionych
w grupie pod nazwą „Pomóżmy tym, którzy pomagają SZCZECIN”.
Grupa powstała w pierwszych miesiącach stanu pandemii Covid-19.
Sam fotoreportaż prezentuje działania pomocowe zrealizowane przez
szczecińskich restauratorów i wolontariuszy. Cały projekt powstał
z inicjatywy Koła 3 Oddziału Szczecińskiego SBP. 		
ad

Magdalena Pieczonka i Sylwia Majdan

Dorota Kościukiewicz-Markowska

Jarek Dulny i jego żona Monika Dulna

Jarek Dulny, Barbara Markowska (koordynatorka Epidemii Dobra w Szczecinie
– wystawa i folder), Agata Perejczuk i Robert Grabowski (wolontariusze
od Spotkań Przy Zupie)

Barbara Markowska, Magdalena Szewczyk, Norbert Kaźmierczak, Marcin Szostak, Monika Bielecka (wolontariusze z grupy Pomóżmy Tym, Którzy Pomagają
i ich goście).
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Śmiech hrabin

Zdrowe spotkanie

Przekładana z powodu pandemii, długo wyczekiwana premiera monodramu „My hrabiny nie płaczemy” w końcu trafiła na scenę. Przezabawne teksty, głównie o kobietach, autorstwa Anny Ołów-Wachowicz
w reżyserii Zury Pirvelii i w mistrzowskim wykonaniu Olgi Adamskiej
spotkały się z gorącym przyjęciem. Warto było czekać.
ad

Wahania nastroju, problemy z zajściem w ciążę, nadmierne przybieranie na wadze lub jej znaczna utrata, zaburzenia miesiączkowania, trądzik... to tylko część problemów z jakimi zmagają się panie, a za którymi stoją podstępne hormony. O tym jak zapobiegać, diagnozować
i leczyć nieprawidłowości w obszarze działania hormonów, opowiedziały lekarki dr Dorota Gródecka – Ginekolog i dr Joanna Lewandowska z Gabinety Tuwima Stomatologia Ginekologia.

Gwiazda wieczoru Olga Adamska

Od lewej: Monika Latzke i Karina Miętkiewicz, w tle Anna Szczęsna

Od lewej: Anna Duda, Aleksandra Kopińska-Szykuć, wicedyrektor Teatru
Polskiego i Ryszard Siwiec

Ewelina Grabowiecka

Reżyser Zura Pirveli

od lewej Krystyna Borkowska, Nina Manduk-Czyżyk, Katarzyna Kazojć,
Dorota Gródecka, Joanna Lewandowska, Renata Czyżyk

Od lewej: Daria Prochenka (Clochee) i Anna Ołów-Wachowicz,
autorka monodramu

Sędzia Izabela Zalewska z partnerem

od lewej: Joanna Lewandowska, Katarzyna Kazojć i Dorota Gródecka
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LISTA DYSTRYBUCJI
GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska
Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik ul. 5 lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic
ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/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
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców Wielkopolskich 79
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
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
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
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
Stomatologia Kamienica 25
ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa
ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
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
Kancelaria Notarialna Małgorzata Posyniak
ul. Józefa Piłsudskiego 20
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
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński ul. Narutowicza 11/14
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów
i radców al. Niepodległości 17
Zbroja Adwokaci ul. Bogusława X 9/4
KAWIARNIE
Artetamina ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe al. Wojska polskiego 50
Columbus Coffe ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe ul. Krzywoustego 16
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Orsola ul. Przestrzenna 4
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot
ul. Krzywoustego 15/U3
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
Baltic Group ul. Piotra Skargi 15
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Futyma ul. Mieszka I 61A
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen)
ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
Siemaszko al. Powstańców
Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Turant & Wspólnicy ul. Mała Odrzańska 21/1
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
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
La Rocca ul. Koralowa 101
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
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Piastów 30 al. Piastów 30
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Nowa 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 West Ende al. Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arcadia 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
Batna ul. Targ Rybny 4/2
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul. Kaszubska 58
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
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
MaxMara ul. Bogusława 43/1
MOOI ul. Bogusława 43
MilaBozza ul. Krzywoustego 14/20
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
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
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
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
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Akademia Fryzjerska Gawęcki
Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody,
ul. Łukasińskiego 40/12
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut
ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
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
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
La Rocca, al. Wojska Polskiego 9
Medestetic ul. Okulickiego 46
Manufaktura Wzroku ul. Monte Cassino 40
MOI Instytut Kobiecego Piękna
ul. Wielka Odrzańska 28a
Natural Skin Clinic ul. Krasińskiego 10/5
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
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 Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk
ul. Szymanowskiego 8
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Verabella ul. Jagiellońska 23
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
CITO ul. Szeroka 61/1
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Follow Me ul. Wendy 10A
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu
ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska
Polskiego
Przedszkole Niepubliczne Nutka
(Baltic Business Park)
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

Miesiąc walki
z rakiem piersi.
Drogie Panie nie zapominajcie
o badaniach!

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

