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CLS 350 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,7 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 152 g/km.

Nowy Mercedes CLS.
Gotowy na romans.
Odświeżona kultowa sylwetka sprawi, że wstrzymasz oddech
z zachwytu. Najnowocześniejsze technologie pozwolą lepiej
cieszyć się z każdego kilometra podróży. Odkryj funkcję
sterowania nastrojem wnętrza i przekonaj się, ile emocji
może towarzyszyć jeździe nowym Mercedesem CLS.
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M

amy kalendarzową wiosnę. Chociaż jak wyglądam przez okno
(szaro, ponuro, śnieg z deszczem, temperatura oscyluje wokół zera), to mam ochotę uciec gdzieś na jedną z tropikalnych
wysp. Na tej rajskiej wyspie będzie piękna pogoda z pocztówki, święty spokój i drinki z palemką. Wszystko fajnie tylko, ile bym tam
wytrzymała? Miesiąc? Bo ile można nic nie robić? A od samego siedzenia
i patrzenia w wodę i piasek można naprawdę palmy dostać. Inna rzecz,
że ja tak naprawdę kocham Europę i nasz klimat. A narzekanie na pogodę, to przecież nasza cecha narodowa. Tymczasem na wielu tropikalnych
wyspach zaraz zacznie się pora deszczowa, będzie duszno i wilgotno.
A u nas zaraz na pewno będzie ciepło, a płaszczyki i kurteczki pójdą
w kąt. Trawa się zazieleni, wszyscy pobiegną do parku Kasprowicza robić zdjęcia krokusów (nie depcząc ich broń boże) i zakwitną nasze słynne
szczecińskie magnolie. Byle do wiosny! Tej prawdziwej.
Tymczasem w kwietniowym Prestiżu bardzo już wiosennie i energetycznie, od okładki zaczynając. A na niej zwykłe-niezwykłe dziewczyny.
Spawaczka, budownicza, programistka, motornicza. Dosyć nietypowe
zawody dla kobiet. Oczywiście odkąd zyskałyśmy prawa wyborcze i inne
przywileje, teoretycznie możemy robić wszystko i pracować w dowolnym
zawodzie. W praktyce zdarza się, że nadal wykonując tą samą pracę, co
mężczyźni zarabiamy mniej i dodatkowo musimy udowodniać swoim kolegom po fachu swoją zawodową wartość. „Nie nadajesz się, nie masz
szans, zajmij się czymś innym”, każda z naszych bohaterek słyszała te
słowa, ale mimo to wierzyły w siebie. Dzisiaj są w miejscu, w którym
chciały być i zgodnie mówią: „jestem spełniona zawodowo”. Stąd napis
na koszulkach naszych bohaterek „ Siła jest kobietą” wydaje się całkiem
dobrą ilustracją. Oczywiście hasło nie jest naszym autorskim pomysłem
– zostało zapożyczone z akcji magazynu dla kobiet „Pani”.
W Prestiżu znajdziecie też wyjątkowo dużo dobrych fotografii. Zachęcam
do lektury artykułu Andrzeja Kusa „Mistrzowskie Kadry” o szczecińskich
fotoreporterach. Ich zdjęciami zachwycają się niemal wszyscy. Fotografują: ludzi, widoki, wydarzenia codzienne, kulturalne czy sportowe. Starają się zawsze być tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Od lat uwieczniają
to, jak zmienia się nasze miasto. Włodzimierz Piątek, Marcin Bielecki, Jarosław Gaszyński oraz Andrzej Szkocki przyznają, że nie robią tego jedynie z obowiązku, ale przede wszystkim z pasji. I to widać!
Miłej lektury!
Izabela Marecka
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Sukienka 1299 PLN

Trend: fulard
Uzupełnij swoje akcesoria fulardem: owiń
go wokół rączek torebki albo potraktuj
jako krawat i zawiąż przy sandałach.

Buty 1149 PLN

Torba 1639 PLN

Salon Marella Al. Wojska Polskiego 20, 70-470 Szczecin, tel. 91 433 06 37

Fulard 289 PLN

/Salon Marella Szczecin

/salonmarellaszczecin

Dariusz Staniewski

Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem
i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie
dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.
Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą
przez wielu i znienawidzoną przez niektórych
specjalną kolumnę w magazynie „Kuriera”
pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując
satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej
polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych
imprez towarzyskich, dobrej kuchni
oraz polskiej kinematografii.

Krzywym okiem
C

zęść narodu się cieszy, a część przeklina nie mogąc np. w niedzielę rano kupić piwa na kaca. O bułkach lepiej nie wspominajmy. W Szczecinie z powodu marcowych niedziel bez handlu zamieszek nie było. Trochę ludzi poszło do kościołów (choć szału
frekwencyjnego nie odnotowano), a część wykorzystała ładną pogodę
szlajając się po Jasnych Błoniach i Walach Chrobrego odpoczywając po
niedzielnych rosołach i schabowych. Ale znalazła się także część lokalnego społeczeństwa, której chyba wyłączono wodę w domach, bo postanowili się zanurzać w odmętach Jeziora Głębokie. W marcu, prawie na
golasa, jeszcze udając, że ich to cieszy i są przeszczęśliwi. Mówiąc krótko – „morsy” zaatakowały Głębokie w pierwszą niedzielę bez handlu.
Przechodnie i przejeżdżający
obok kąpieliska ze zgrozą,
zdumieniem, przerażeniem
i może nutką podziwu oraz
zazdrości patrzyli na to widowisko. Kupa dorosłych ludzi
w zimnej wodzie! Wystarczyło, że zamknięto na jeden
dzień hipermarkety i dyskonty. A już ludziom przyszły do
głowy przedziwne pomysły.

N

iewiele osób pewnie pamięta, ale 10
lat temu Szczecin
przeżył prawdziwy Armagedon. Dokładnie 8
kwietnia 2010 roku w mieście
zgasło światło. Potężne opady śniegu (tak, tak, w kwietniu) doprowadziły do zerwania sieci energetycznej, przez co prawie cały Szczecin przez kilkanaście godzin nie miał
prądu. Ludziom w oczy zajrzało widmo rozmrożonych lodówek i braku
telewizji oraz kolejnego odcinka „M jak miłość” (niestety nie było wtedy porywającej „Korony królów” i szczecinianie musieli napawać swój
wzrok losami Hanki Mostowiak, która potem zginęła tragicznie przygnieciona kartonami). Teraz władze Szczecina zapewniają, że „blackout”,
czyli największa awaria sieci energetycznej w Szczecinie od zakończenia
II wojny światowej już się nie powtórzy. Ale miała ona również swoje
drugie oblicze. Tajne służby na zlecenie wojewody, prezydenta miasta

oraz premiera opracowały specjalny raport dotyczący tej katastrofy.
Oto fragment tego opracowania: „Jesienią i zimą 2008 roku lekarze odnotowali w Szczecinie nagły wyż demograficzny. Na oddziałach położniczych szczecińskich szpitali zaczęło brakować miejsc. Okazało się, że
to efekt katastrofy energetycznej z 8 kwietnia 2008 roku. Socjologowie
odnotowali także powrót do pewnych zachowań społecznych, którym
groził prawdziwy zanik, czyli atrofia. Chodzi m.in. o nagłe zacieśnianie
więzi międzyludzkich np. między sąsiadami w bloku, czy też odnawianiu
dawnych obyczajów towarzyskich w postaci np. wspólnej konsumpcji
alkoholu, różnych potraw oraz śpiewaniu piosenek i pieśni, niekoniecznie o charakterze patriotycznym”. I tak dzięki jednej gigantycznej awarii
energii ludzie odnowili znajomości, nawiązali nowe, pobawili się, wymienili poglądy,
a i obywateli w mieście przybyło. Tylko dziwnym trafem
żadne z narodzonych 10 lat
temu dzieci na nosi imienia
„blackout”.

O

krągła
rocznica
minęła a miasto
przegapiło okazję
do wielkiej akcji
promocyjnej Szczecina. Można było zorganizować np.
specjalny festiwal muzyki deathmetalowej pt. „Szczecin
unplugged”, zlot przedstawicieli różnych sekt religijnych
z satanistami na czele, widowisko plenerowe z elementami czarnej magii pt. „ponowne spalenie ostatniej czarownicy w mieście”, czyli Sydonia von Borck pozdrawia oraz przegląd najgorszych filmów – horrorów
i thrillerów zrealizowanych na całym świecie, których lektorem byłby redaktor Dariusz Szpakowski – najsłabszy chyba komentator sportowy na
globie. Do tego specjalne menu w szczecińskich restauracjach – kaszanka, czernina, „czarna polewka”, sok z czarnej porzeczki, ciemne piwo,
czarna whisky oraz drinki pt. „Black Russian”. Po tym wszystkim można
mieć już tylko czarne myśli oraz czarnowidzieć swą przyszłość. Cytując
klasyka – widzieć tylko ciemność.

Rysował: Grzegorz Dolniak
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Felieton

Mind Power Studio

Miejsce do rekreacji stworzone
z pasji i przyjaźni, dzięki kobietom i wyłącznie dla kobiet. Kompleks obejmuje dwie sale fitness
wraz ze strefą treningu funkcjonalnego, a także cztery gabinety
kosmetologiczne oraz kawiarnię
ze zdrowymi przekąskami i napojami. Do dyspozycji klientów jest
przestronny, bezpłatny parking
oraz stojak na rowery. W obydwu salach codziennie odbywa
się około ośmiu godzin różnego
rodzaju zajęć grupowych. Mind
Power Studio jest pierwszym klubem w Szczecinie oferującym zajęcia bunge fitness.
Szczecin, Welecka 1a

Galeria Próżnia

Nowe artystyczne miejsce na
mapie Szczecina. Galeria sztuki
współczesnej i projekt wspierany
przez Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki
w Szczecinie. Przestrzeń wystawiennicza przeznaczona jest dla
młodych twórców. Instalacje,
malarstwo, grafika a także koncerty muzyczne i imprezy z muzyką elektroniczną – tego typu
przejawy sztuki wypełniają próżnię Próżni. Nie brakuje również,
jak mówią gospodarze miejsca,
dziwnego jedzenia. Przestrzeń
galeryjną udostępnia Fundacja
Artmosphere.
Szczecin, Koński Kierat 15

reklama

Pierwsze Piętro

Przestrzeń do pracy, warsztatów
i szkoleń. To otwarta strefa sprzyjająca kreatywności stworzona
z myślą o młodych przedsiębiorcach i organizacjach pozarządowych. Biura w budynku w centrum miasta może wynająć każdy,
kto prześle zgłoszenie – opisze po
krótce swoją działalność i napisze
dlaczego to jemu należy się takie
biuro. Aktywni mają szansę za
niewielkie pieniądze uzyskać dostęp do własnego biura, sali konferencyjnej i szkoleniowej oraz
niezbędnego do pracy sprzętu.
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Po Prostu Sztuka, przy
wsparciu Urzędu Miasta.
Szczecin,
poprostusztuka@gmail.com

SkiPark Szczecin

To jedyne w województwie zachodniopomorskim całoroczne
centrum narciarsko-wspinaczkowe. Innowacyjne stoki narciarskie
oraz kreatywne ścianki wspinaczkowe to atrakcje, gwarantujące
wspaniałą sportową rozrywkę
oraz niezapomniane wrażenia, zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Centrum oferuje dwa całoroczne
stoki marki Maxxtracks, jedenaście atrakcji wspinaczkowych
marki Clip and Climb, sprzęt narciarski i snowboardowy, osobistego trenera oraz strefę komfortu.
W centrum można zorganizować
urodziny, szkolenia i warsztaty.
Szczecin, ul. Twardowskiego 3

PIERWSZA PRYWATNA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
od 1983 roku

Radosnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzy dr Stanisław Gajda
oraz pracownicy kliniki
ul Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin, tel. 91 433 07 76, klinika@dr-gajda.pl, www.dr-gajda.pl

foto: materiały prasowe

Dorota Kościukiewicz-Markowska

Katarzyna Nosowska

Kobiecy WF

PRESTIŻ
PATRONUJE

Women’s Fest (WF) stawia za cel wspieranie i promowanie rozwoju intelektualnego i kulturalnego kobiet. Wydarzenie to ma przede wszystkim
łączyć różnorodne doświadczenia kobiet, poprawiać jakość ich życia, być miejscem eliminacji dyskryminacji płciowej i inspiracją
dla nowego pokolenia pań.
W Teatrze Polskim 15 kwietnia, spotka się doborowe damskie towarzystwo pań. Inspirować będą, m.in.: Katarzyna Miller – psycholożka, felietonistka, pisarka, Katarzyna Nosowska – wokalistka, autorka tekstów
Daria Prochenka – współzałożycielka i prezes marki kosmetyków naturalnych Clochee oraz Dorota Kościukiewicz-Markowska – autorka projektu „Szczęście podaj dalej”. Women’s Fest nawiązuję do wieloaspek-

Katarzyna Miller

towego podejścia do tzw. kobiecości. Fest to festiwal, ale i fest kobiety.
Kobiety silne, porządne, zaradne, swojskie i mocne. Ale fest to też akronim, który każda kobieta może rozszyfrować wedle swojego uznania:
f-fantastyczna, frywolna, fajna; e – elokwentna, elegancka; s – stylowa,
sexy, solidna, t – twórcza i towarzyska. Spotkanie odbędzie się wyłącznie w kobiecym gronie. Szczegóły: womensfest.pl.
ad

Daria Prochenka

Wydarzenia
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foto: nataliapartyka.pl

foto: www.instagram.com/ewelinagralak

Natalia w Starcie Stylistka, którą
musisz znać
Szczecin
Znakomita polska tenisistka stołowa Natalia Partyka reprezentować będzie barwy Startu Szczecin. Jest ona uczestniczką czterech Paraolimpiad,
a także trzech Igrzysk Olimpijskich, w których pomimo swojej niesprawności (urodziła się bez prawego przedramienia – przyp. red.) rywalizowała
z najlepszymi pełnosprawnymi zawodniczkami na świecie.

– Moje związki ze Szczecinem są od dawna, bo stąd pochodzi mój tata
oraz dziadkowie – zdradziła nam Natalia. – Tutaj urodziła się moja siostra, więc chyba było mi pisane, żebym w końcu trafiła do Szczecina.
Zmiana klubu nie wiąże się ze zmianą trenera, którym jest Michał Dziubański, będę nadal z nim pracowała w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku – dodaje. 28-letnia Partyka jest czterokrotną złotą medalistką paraolimpijską w grze pojedynczej (od 2004 do 2016 roku – przyp. red.).
Walczyła w Igrzyskach Olimpijskich z pełnosprawnymi, a w przed kilkoma laty zagrała... w spocie reklamowym u boku słynnego sprintera,
Usaina Bolta. Dzięki grze w Starcie Szczecin będzie mogła skorzystać
z programu stypendialnego miasta, który pozwoli jej przygotować się do
kolejnych Igrzysk. Obszerny wywiad z Natalią Partyką ukaże się w majowym wydaniu Prestiżu
reklama

jch

Pochodząca ze Szczecina Ewelina Gralak jest jedną z najciekawszych
obecnie w świecie mody stylistek. Jej talent już dawno wyszedł poza granice Polski.

Ostatnio nieskrępowaną wyobraźnią Polki zachwycił się magazyn Vogue, uznając jej profil na Instagramie za obowiązkowy dla każdego
fana mody. „Autoportrety i edytoriale odzwierciedlają jej wyjątkowo
nieprzyzwoitą wizję – zestaw brzydkich butów, koronkowych rajstop,
neonowego kamuflażu i stylu streetwear. Pewnego dnia jest to Viktor
& Rolf; w następnej odsłonie występuje w mieszance mało znanych projektantów, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś” – tak o stylu Eweliny napisała biblia mody i umieściła ją na liście „Vogue World
100”. Lista ma na celu pokazywanie światu najciekawszych osobistości
branży kreatywnej m.in. aktorów, muzyków, filmowców, kucharzy czy
sportowców. W pierwszej odsłonie redakcja przedstawiła światu trzy
stylistki – wśród nich właśnie Polkę. Sama bohaterka o swoich inspiracjach mówi tak: „Mam obsesję na punkcie japońskiego ubrania roboczego, kultury hip hopowej lat 90., odzieży wojskowej, wczesnych projektów
Ghesquière, Margiela, Rafa Simonsa i Alaïi. Łączę to wszystko razem, dodaję moje polskie wychowanie... i to wszystko.”
ad

Wiosna – czas na golfa!
Odkryj pole golfowe projektu Gary’ego Playera

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

www.modrylas.pl

golf@modrylas.pl

+48 667 710 410

foto: materiały prasowe

Moda made
in Poland

PRESTIŻ
PATRONUJE

Zakupy u polskich marek i projektantów, strefa wywiadów prowadzona przez Joannę Horodyńską oraz akcja Style Hunter – to tylko część z tego,
co będzie się działo podczas kolejnej edycji targów mody Polfash Bramee, które 20 i 21 kwietnia odbędą się w szczecińskiej Galerii Kaskada.
Targom towarzyszyć będzie strefa „Porozmawiajmy o modzie”. Podobnie jak rok temu poprowadzi ją modelka i dziennikarka Joanna Horodyńska. Jej gośćmi będą m.in. Natalia Maczek, twórczyni odnoszącej sukcesy na całym świecie marki Misbhv, której ubrania noszą Rihanna, Kylie
Jenner i Bella Hadid oraz Anna Halarewicz, jedna z najbardziej cenionych
polskich ilustratorek mody, której prace publikują polskie i zagraniczne
czasopisma modowe.

Polfash Bramee (Polish Fashion Brand Meeting) to wydarzenie przeznaczone dla sympatyków i miłośników polskiej mody w najlepszym wydaniu. Znakiem rozpoznawczym targów jest specjalnie zaprojektowana
instalacja z miedzianych rur, która pełni rolę showroomu wyselekcjonowanych polskich marek i projektantów. To tutaj, przez dwa dni, będzie
można zrobić zakupy zaopatrując się w ubrania, buty, biżuterię i dodatki
z metką „made in Poland”.
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Wydarzenia
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foto: Dagna Drążkowska

Nauczyciel
mistrzów

Więcej
niż ubranie

– Sandra miała za zadanie przygotować fryzury w trzech kategoriach:
strzyżenie klasyczne, upięcie ślubne i awangarda – tłumaczy Wojtek
Bartczak. – Trzecia kategoria była dla nas największym wyzwaniem.
Tematem przewodnim awangardy była fauna. Szukając inspiracji wpadliśmy na fotografie pięknych rajskich ptaków. Mnie szczególnie zauroczyła cudowronka olbrzymia. Ten klimat staraliśmy się przełożyć na
włosy. Wojtek, jako stylista do każdego klienta podchodzi indywidualnie, szczególnie lubi osoby, które bezwarunkowo oddają się w jego ręce.
Swoją wiedzę stara się przekazywać innym – Nawet jeśli kolejny raz
wykonuję tę samą usługę, to do każdej osoby podchodzę nieszablonowo. Tak patrzę na wszystkich – tłumaczy. – Obserwuję twarz, sylwetkę,
w trakcie rozmowy poznaję osobowość mojego klienta. Jest to bardzo
ważne, gdyż nie sztuką jest kogoś przebrać. Strój a także fryzura powinna podkreślać osobowość i charakter tej osoby.
ad

Nazwa jest analogią do relacji międzyludzkich. – Każdy, aby się porozumieć i funkcjonować w rzeczywistości, która go otacza, potrzebuje
dialogu. To nieodłączny element życia. Ubiór również stanowi sposób,
w jaki komunikujemy się z otoczeniem – wyjaśniają ideę marki jej twórcy. Pomysł na stworzenie własnej marki ubrań kiełkował w głowach jej
autorów od dawna. Już za czasów szkoły średniej Marcin i Paweł tworzyli
pierwsze projekty. – Początkowo były to wzory związane z muzyką, której słuchaliśmy – mówią. – To była pasja, która przerodziła się w inspirację do dalszego działania. Trzy lata temu zdecydowaliśmy, że trzeba
to urzeczywistnić, finalna forma pierwszych produktów powstała na
początku zeszłego roku. „Dialog” to dbałość o szczegóły: zarówno bluzy jak i koszulki wytwarzane są z bardzo dobrej jakości bawełny, bluzy
z kapturem szyte są ze szczotkowanej dzianiny o dużej gramaturze, co
sprawia, że są bardziej wytrzymałe. Wszystkie rzeczy produkowane są
lokalnie, w limitowanych seriach. – Współpracujemy z wieloma artystami tj. raperzy, DJ-e, nasze produkty można zobaczyć w kilku teledyskach
– dodają Marcin i Paweł.
ad

Sandra Szordykowska, która na co dzień szkoli się w salonie Ernesta
Kawy wygrała bezkonkurencyjnie wszystkie kategorie w Konkursie Fryzjerskim Srebrny Lok, który odbył się w trakcie targów Beauty Trends.
Do konkursu przygotowywał ją Wojtek Bartczak, świetny fryzjer i stylista, związany z salonem Ernesta Kwy.

reklama

foto: materiały prasowe

„Dialog” to szczecińska marka odzieżowa skupiająca się na projektowaniu i produkcji ubrań w szeroko pojętej konwencji „streetwear”.

WKRÓTCE OTWARCIE!

Śniadania

Café

Lunch

Lounge Bar

Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1

foto: Marta Machej

foto: materiały prasowe

Narodziny
talentu

„The Birth of Venus” – to pierwsza kolekcja szczecinianki – Kingi Szarłowskiej. Jej fragment miał premierę na pokazie dyplomowym Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie, który
odbył się 15-go marca w stołecznym Muzeum Etnograficznym.

Wolność
i taniec

PRESTIŻ
PATRONUJE

Jazz dance, urban street dance, break dance, contemporary ballet.
W czerwcu (15-17) Szczecin stanie się europejską stolicą tańca artystycznego, a to za sprawą WADF European Dance Championships, imprezy,
której współorganizatorem jest szczecińska Szkoła Tańca Astra.

Wśród 12 kolekcji dyplomowych, które otrzymały najwyższe oceny na
roku, partnerzy wydarzenia przyznali specjalne wyróżnienia i nagrody.
Szarłowska otrzymała wyróżnienie od Fashion Biznes oraz od Alberto
Campagnolo – wieloletniego menagera marketingu centrali Giorgio Armani. – Pierwszą inspiracją do kolekcji, były żyjące w jaskiniach w Nowej
Zelandii owady, które tworzą piękne turkusowe światło. Pojawiające
się w totalnych ciemnościach światełka, symbolizują narodziny piękna
– mówi projektantka. – Druga inspiracja to obraz Sandra Botticellego
„Narodziny Wenus”, czyli narodziny piękna.

Na trzech parkietach Netto Areny rozegrają, się zawody w kilkudziesięciu
tanecznych dyscyplinach, królować będą współczesne odmiany tańca.
Za zawodami stoi World Artistic Dance Federation. To międzynarodowa
organizacja non-profit, której celem jest stworzenie międzynarodowego
forum dla tancerzy, trenerów, właścicieli szkół tańca, gdzie można dyskutować i rozwijać dyscypliny tańca w nowoczesny sposób. Dla WADF sztuka tańca to znacznie więcej niż zawody. „Szanujemy wolność tańca, akceptując nieograniczoną liczbę członków z każdego kraju. Wykraczamy
poza stary sposób myślenia, gdzie musisz mieć partnera, aby startować
ad na turniejach. Angażujemy tancerzy na wszystkich poziomach zaawansowania, w konkursach tanecznych na całym świecie.” – głosi manifest
WADF.
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Siła jest

Spawaczka, budownicza, programistka, motornicza. To bohaterki
naszej okładki. Kobieta może robić wszystko, pracować w dowolnym
miejscu, a jednak często jest postrzegana przez pryzmat swojej płci.
Zdarza się, że zarabia mniej i musi udowodnić swoją wartość,
a jednak pań w nietypowych dla siebie zawodach jest coraz więcej.
Ator: Hanna Promień
Foto: Dagna Drążkowska
MUA: Agnieszka Ogrodniczak
Modelki od lewej: Bożena Jedynak,
Anna Wędzińska, Agata Szymańska,
Paulina Pakuła
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ażda z nich robi coś innego, a wszystkie wskazywały na podobne wyzwania, jakie stoją przed kobietami w pracy. Dzieci i dom
częściej są na ich głowie, potrzebują więcej czasu na przygotowanie się do wyjścia, a jednak są bardziej zorganizowane. Czasami muszą też udowodnić swoim kolegom po fachu swoją zawodową
wartość.
Filigranowy inżynier budownictwa
Jest drobna, dziewczęca i wygląda nadzwyczaj młodo jak na swój wiek.
Zdarza się, że ktoś zapyta czy jest już po studiach, albo ciężko mu uwierzyć w jej doświadczenie, umiejętności i uprawnienia. Męskie zawahanie
w postrzeganiu jej wartości jako inżyniera budownictwa trwa krótko.
Swoimi kompetencjami i osobowością szybko zamyka usta niedowiarkom i chociaż zdarzyło się, że była testowana na budowie, nie czuje się
dyskryminowana czy gorsza podczas prowadzenia dużych inwestycji.

Sama przyznaje, że praca na budowie nie wypływa z natury kobiet i rzeczywiście może wydawać się nietypowa. W dzieciństwie na jej półce
siedziały lalki, podczas gdy jej koledzy bawili się koparkami. To jednak
nie ujmuje jej niczego. Inżynier, budowlaniec jest w ciągłym ruchu, nie
siedzi całego dnia za biurkiem i, co napawa ją największą dumą, coś tworzy. Ania może powiedzieć, że dzięki niej ludziom jeździ się bezpieczniej,
a w mieście żyje się lepiej. Poza tym mężczyźni, choć nie zawsze tego
chcą, muszą wykonywać jej polecenia i słuchać filigranowego inżyniera
budownictwa.
Motornicza z wdziękiem
Wstaje o 3 w nocy, żeby zdążyć na poranną zmianę. Prowadzenie tramwaju nie było jej wielkim marzeniem, jednak po kursie okazało się, że to
motornicza z krwi i kości. Jest kobietą niezależną, zdecydowaną i silną
– takie właśnie najlepiej sprawdzają się w tym zawodzie.

– Kobieta na budowie jest lustrowana, słyszałam kilka razy „a co baba – Akurat szukałam pracy i usłyszałam o kursie na motorniczych. Mimo
wie”, widziałam jak budowlańcy, którzy muszą mnie słuchać, przewra- obaw czy poradzę sobie z jazdą 40 tonową maszyną, postanowiłam spró-

cają oczami. Zdarzało się, że podczas prowadzonych prac, mężczyźni
testowali moją reakcję na różne zachowania i sprawdzali czy zareaguję
„emocjonalnie” jak „typowa kobieta”. Na szczęście takich sytuacji jest
niewiele, a w mężczyznach, z którymi pracuję mam ogromne wsparcie
– mówi Anna Wędzińska, inżynier budownictwa. Praca, którą wykonuje
jest bardzo odpowiedzialna. Na jej głowie są nie tylko wielomilionowe
kontrakty, ale także bezpieczeństwo ludzi i poprawność wykonania projektów. Ania pracowała, na budowie, w biurze, w nadzorze, jako inspektor
i inżynier budowy. Zna każdy szczegół prowadzonych przez siebie zadań,
a wykonawcy zwraca uwagę na nieprawidłowo wykonany nawet najmniejszy detal. Zanim jednak trafiła na upragnioną budowę szefowie zapędzali ją do „prac papierkowych”. – Długo prosiłam swojego szefa, żeby
puścił mnie na budowę. Może ze względu na większą dokładność, kobietom częściej przydziela się zadania związane z dokumentami. Dzięki mojej determinacji udało mi się jednak zacząć robić to co lubię najbardziej,
czyli budować drogi – dodaje Anna Wędzińska, inżynier budownictwa.
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bować. Od zawsze lubiłam prowadzić. Już po kilku godzinach kursu okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo mogę robić to co lubię i sprawdzam się w tym – mówi Paulina Pakuła, motornicza. Praca w pojeździe
komunikacji miejskiej wymaga dużej odporności na stres, umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, komunikatywności, cierpliwości
i opanowania. Kobieta świetnie sprawdza się w tym zawodzie, ponieważ
jak powszechnie wiadomo łagodzi obyczaje. Trudne sytuacje pomiędzy
pasażerami potrafi rozwiązać siłą spokoju. Ludzie, wsiadając do pojazdu
nie zwracają uwagi na płeć osoby prowadzącej, wszyscy motorniczowie
mają te same uprawnienia. Choć praca jest czasami wymagająca fizycznie, to Paulina nie potrzebuje specjalnych względów. – Moja praca jest
zaskakująca i dynamiczna, wymaga szybkich reakcji, co nie pozwala na
nudę. Czasami ktoś przyjdzie z pretensją, a innym razem z uśmiechem
i miłym słowem. W tej pracy dosłownie czuć tętno miasta. Dla mnie, jako
kobiety problemu nie stanowi prowadzenie tak dużego pojazdu – dodaje
Paulina Pakuła. Tramwaje są coraz bardziej nowoczesne i psują się rzad-
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ko, szczególnie nowe składy. Zdarza się jednak, że motornicza kończy zespoły są profesjonalne, a ich członkowie się wspierają. Dzięki temu
zmianę z dłońmi w smarze. Tak samo jak mężczyźni potrafi zająć się mity związane z podziałami i niedostępnością dla kobiet w IT jest coraz
kwestiami technicznymi w wagonach. Na zajezdni ma wsparcie kolegów bardziej obalone.
i jest członkiem zgranego zespołu.
Perła wśród spawaczy
Programista w spódnicy
Zawód, bez którego dzisiaj nie wyobraża sobie życia, wybrała przez
Informatyk i programista kojarzy się większości osób z „nerdem” w kra- przypadek. To potrzeba pracy zmusiła ją do odbycia kursu na spawaciastej koszulki, przetłuszczonymi włosami i okularami na nosie. Cho- cza. Pracodawca dał jej szansę, którą dzięki uporowi i umiejętnościom
ciaż pierwszą programistką i pionierką informatyki była kobieta nie wykorzystała. To było 12 lat temu, dzisiaj stanowi markę samą w sobie,
mówi się głośno i nie słyszy zbyt wiele o płci pięknej piszącej kody. Na jest znakomitym fachowcem, przetarła szlaki innym kobietom. – Nie
szczęście czasy, gdy jedyną rolą pań było pranie, sprzątanie, gotowanie wyobrażam sobie, że wykonuję inny zawód. Spawanie to nie tylko moja
i dogadzanie mężowi mamy już dawno za sobą, a kobiety coraz mocniej praca, ale także pasja. W firmie robimy ciężkie konstrukcje na wieże wiapokazują swoją wartość w zawodach, w których potrzebny jest umysł trowe, kontenery, łodzie techniczne, grubościenne rury, blachy. Ja elekścisły i analityczny sposób myślenia.
trodą węglową wycinam spoiny – tłumaczy Bożena Jedynak, spawacz.
– Kobiety są tak samo dobrymi programistami jak mężczyźni. Mi na przy- Praca spawacza jest wymagająca i psychicznie i fizycznie. Pył, hałas,
kład pomaga to, że jestem bardzo dokładna, wszystko musi być wręcz wysoka temperatura, pełne osłonięcie ciała i zabezpieczenie oczy. W tej
perfekcyjnie. Naszym atutem, jako kobiet jest wielozadaniowość i to, że pracy nie ma miejsca na makijaż i dekolty. Codziennym stronem jest

umiemy się odnaleźć w różnych sytuacjach. Mamy więcej obowiązków golf, kaptur i ubrania z grubej skóry. Opis pracy spawacza, szczególnie
domowych, dzięki temu wielozadaniowość jest dla nas czymś natural- w wykonaniu kobiety, to dla wielu osób prawie technologia kosmiczna
nym – wymienia Agata Szymańska, programista Teonite.
i pełna egzotyka. – Pracuję metodą MAG. Mam półautomat spawalniczy
z podajnikiem, który podaje mi drut. Wszystko jest podpięte do gazu,
Agata nie musi nikomu, niczego udowadniać. Jej praca i umiejętności który okłada spoinę, do tego specjalny uchwyt i tak po 10 godzin dzienmówią same za siebie, a w męskim gronie czuje się dobrze i swobodnie. nie – tłumaczy Bożena Jedynak, spawacz.
Jako programista w męskim świecie nie oczekuje kwiatków i specjalnych
względów. Wystarczy dobra współpraca, niezależnie od płci. – Nie spo- Osoby z jej otoczenia były pod wrażeniem, gdy dowiedziały się, jaką drotkałam się z sytuacją odrzucenia, już od liceum jestem otoczona raczej gę zawodową wybrała. Nikt specjalnie się nie dziwił, bo Bożena to osoba
kolegami. Wszyscy są mili, zdarza się, że otworzą mi drzwi, albo przynio- konkretna, lubiąca pracę fizyczną, co w żadnym wypadku nie ujmuje jej,
są kawę. Uważam, że jest więcej plusów przebywania w męskim gronie jako kobiecie. Nowi pracownicy zaskoczeni są mocniej. Nawet majster
niż minusów – dodaje Agata Szymańska.
nie mógł na początku uwierzyć i upewniał się czy rzeczywiście ma do
czynienia z kobietą. Dzisiaj nawet młodzi pracownicy nie mają odwagi
Większość stereotypów związanych z informatykami i programistami dyskredytować umiejętności Bożeny jako przedstawicielki płci piękniejnie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Kobiety pracujące przy kom- szej. Jej umiejętności mówią same za siebie. Ma wypracowaną dobrą opiputerze są tak samo kompetentne i wydajne jak ich koledzy. Poza tym nię u szefów i kolegów po fachu.
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„Tulia”
– folkowa petarda ze Szczecina

Za sprawą fantastycznych coverów usłyszała już
o nich cała Polska. Dziewczyny zachwyciły nawet
legendarny zespół „Depeche Mode”. Grupa „Tulia”,
czyli: Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja
Nowicka oraz Tulia Biczak szykują się do nagrania
pierwszej płyty. – Nie spodziewałyśmy się, aż takiego
sukcesu – przyznają dziewczyny.

28

Ludzie

„T

ulia” to zupełna nowość na rynku muzycznym. Do niedawna można was było zobaczyć i usłyszeć w Zespole
Pieśni i Tańca Szczecinianie. Po wielu latach współpracy, w momencie gdy zachwyciłyście Polaków swoimi
głosami, pożegnano się z Wami. Chciałybyście jakoś
podsumować Waszą wieloletnią przygodę ze Szczecinianami?
Tulia Biczak: Nie, to już niestety przeszłość. Temat jest dla nas skończony.
Wracając do coveru Depeche Mode „Enjoy the Silence”. Tak naprawdę dzięki niemu zrobiło się o was głośno. Powstał na specjalną okazją i zachwycił nawet ten legendarny zespół.
Tulia: Na Facebooku, na oficjalnym profilu Depeche Mode był konkurs
dla fanów. Można było wygrać prowadzenie przez jeden dzień oficjalnego konta zespołu. Zadaniem było zaprezentowanie swoich pasji łącząc
to z ich muzyką. Wymyśliłyśmy, że nagramy białym głosem cover. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Powstała specjalna platforma, gdzie
wrzucałam proponowane wpisy. Przygotowałam osiem, wybrali kilka,
które później znalazły się na ich tablicy.

sjonaliści. My natomiast wybieramy repertuar. Założenie jest też takie,
że będziemy śpiewały białym głosem.
A skąd pomysł na taki rodzaj muzyki: z zamiłowania do brzmienia
folkowego?
Dominika Siepka: Trzeba podkreślić, że nie jesteśmy zespołem ludowym. Tworzymy muzykę współczesną. Mamy klasyczne instrumenty, jak
perkusja czy gitara. Oczywiście są też rzadsze, folkowe, jak lira korbowa,
drumla, piszczałki górskie.
Joanna: Producentom zależało, by eksponować nasze umiejętności do
tworzenia białego głosu. Faktem jest, że nas interesuje muzyka tradycyjna, ludowa. Pasjonujemy się również taką kulturą.
Przystępujecie powoli do nagrywania pierwszej płyty. Opowiedzcie
o niej.
Patrycja Nowicka: Na płycie będzie kilkanaście utworów. Część to covery, część będzie naszym materiałem. Wszystko będzie w takim klimacie, jak dotychczasowe utwory.

Pytanie o pomysł na nazwę zespołu jest chyba zbędne.
Joanna Sinkiewicz: Nazwa to pomysł producentów, z którymi pracujemy. Tulia to rzadkie imię, jest także proste do wypowiedzenia przez obcokrajowców. Bardzo ładnie brzmi, jest krótkie i zapada w pamięć.

Ostatni cover wyszedł wam doskonale. Zaśpiewałyście utwór Dawida Podsiadło „Nieznajomy”. Internet na jego punkcie oszalał.
Joanna: Nie spodziewałyśmy się tego, że stanie się o nim aż tak głośno.
Wiedziałyśmy, że może spodobać się węższemu gronu ludzi – tym, co lubią folklor. Ale nie aż tylu! Na Facebooku utwór ma prawie 3 miliony wyTulia: To było dla mnie trochę krępujące. Chciałam, byśmy nazwę nieco świetleń. Na portalu youtube.com teledysk obejrzało już ponad 1,5 miliozmodyfikowały. Zrobiłyśmy burzę mózgów, jednak wszystkie pomysły na ludzi. Nie jesteśmy w stanie nadążyć za tym, co się dzieje w sieci. Ciągle
były trudne do wypowiedzenia przez obcokrajowców. Producenci uparli pojawiają się nowe komentarze, dochodzą wyświetlenia, udostępnienia.
się i tak zostało.
Patrycja: Wykonanie spodobało się nawet Dawidowi Podsiadle. Napisał
Menadżerowie was trochę odciążyli? Kim są ci ludzie?
o tym post. Ewa Farna w audycji radiowej powiedziała z przymrużeniem
Tulia: Nazywają się Public Imade, są to bardzo znane postaci w muzycz- oka, byśmy wzięły ją do zespołu lub zaśpiewały chociaż jakiś jej utwór.
nym świecie. Nie możemy jednak na tę chwilę mówić o nazwiskach. Odezwała się także współautorka tekstu – Karolina Kozak. Większego
Odezwali się po tym, jak usłyszeli pierwszą wersję coveru. Napisali, że wyróżnienia nie mogłyśmy sobie wymarzyć. Ciągle udostępniają nasz
pracują z wydawnictwami muzycznymi i mogą nam pomóc się wypromo- utwór inne znane i lubiane osoby, jak Ewa Wachowicz czy Karolina Korwać. Odpowiadają za nasze brzmienie. Muzykę robią więc dla nas profe- win-Piotrowska.
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No to zaczęło się: wyjazdy do studia na nagranie płyt, popularność,
wywiady. Podołacie temu wszystkiemu?
Tulia: Byłyśmy już w Dzień Dobry TVN. Nie tak dawno zaprosili nas do innego programu telewizji śniadaniowej. Tutaj już odmówiłyśmy. Czekamy
na płytę i chcemy rozmawiać o muzyce. Póki co zadają nam pytania na
mniej ważne dla nas sprawy: jak się poznałyśmy, skąd pomysł na zespół
itp. Na tę chwilę nie możemy nawet zdradzić kto nam pomaga. Niewiele
powiemy nowych rzeczy.
Patrycja: Miłe jest dla nas także to, że odzywa się mnóstwo didżejów,
który remiksują nasze wykonanie. Podsyłają utwory, pytają o zdanie. My
zawsze chętnie je słuchamy i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami.
Popularność równa się też fali hejtu. Jesteście na to gotowe?
Tulia: Na początku było to dosyć bolesne szczególnie dlatego, że skierowane od osób znajomych, z którymi spędziłyśmy parę fajnych lat. Anonimowo się udzielały, ale powiązałyśmy fakty i doszłyśmy do prawdy. Na
hejt z zewnątrz staramy się uodparniać. Zawsze będą i dobre komentarze i negatywne.
Dominika: Od samego początku założyłyśmy sobie, że nie eksponujemy
sobą, a wyłącznie brzmieniem. Chcemy pokazywać naszą pasję. Strój ludowy to najpiękniejsze ubranie odświętne, traktujemy to jako kostium
na scenę. Najgorsze dla nas jest to, gdy ludzie odnoszą się w swoim
„hejcie” do naszego wyglądu. Nie bierzemy udziału w konkursie miss,
a przedstawiamy muzykę.
Joanna: My nie chciałybyśmy się ujawniać, chcemy być traktowane jako
zespół. Mamy nadzieję, że uda się jak najdłużej schować za tymi strojami i nie będziemy rozpoznawalne. Ludzie powinni zdawać sobie sprawę
z tego, że jesteśmy inne na scenie, a inne w życiu prywatnym. Scena to
miejsce, gdzie odgrywamy rolę.
Co dalej z nauką? Wszystkie do niedawna studiowałyście.
Tulia: Chwilowo przerwałam studia, by móc całkowicie poświęcić się
swojej pasji. Czekam jednak na otwarcie drugiego stopnia studiów kulturoznawczych w Szczecinie.
Joanna: Nam udaje się póki co wszystko godzić. Nie wiemy jednak jak
będzie dalej. W przygotowaniu jest kalendarz koncertów. Jeśli będzie
trudno się zorganizować zawsze są urlopy dziekańskie. Można zawiesić
też studia. Jesteśmy w stanie poświęcić się. Muzyka siedzi w naszym sercu. Na pewno chcę dokończyć szkołę muzyczną, studiuję wokal. Pierwszy stopień już za mną, pozostał mi tylko rok.
Już na koniec: zdradźcie swoje marzenia.
Patrycja: Chciałabym, by to wszystko, co dzieje się teraz było fajną przygodą. Byśmy miały co opowiadać dzieciom. Moim ulubionym polskim
artystą jest Dawid Podsiadło. Marzę o tym, by go kiedyś spotkać i być
może razem zaśpiewać.
Tulia: Ja czekam na to, aż zaczną się koncerty. Chciałabym już zobaczyć
na żywo reakcję ludzi i przekonać się, czy będą słuchać naszej muzyki
czy też nie.
Joanna: Moje marzenie właściwie się już ziściło. Chciałabym poznać też
jak najwięcej ludzi. Uwielbiam poznawać kulturę, kocham podróże. Mogłabym jeździć na zagraniczne koncerty.
Dominika: Zawsze marzyłam o tym, by nagrać utwór. Zrobiłam to.
Chciałabym by były już koncerty, by można było ponownie wyjść na scenę i poznać ją od drugiej strony. Do tej pory tańczyłyśmy i występowałyśmy w innej grupie, teraz występujemy bardziej kameralnie. To od nas
zależy, jak będzie wyglądało widowisko. Ciąży na nas duża odpowiedzialność, by sprostać wymaganiom. Muzyka uwalnia w człowieku potężne
emocje.

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
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Mistrzowskie
kadry
Ich zdjęciami zachwycają się niemal wszyscy. Fotografują: ludzi, widoki, wydarzenia codzienne,
kulturalne czy sportowe. Starają się zawsze być tam, gdzie się coś wydarzy. Szczecińscy
fotoreporterzy od lat uwieczniają to, jak zmienia się nasze miasto. Włodzimierz Piątek, Marcin
Bielecki, Jarosław Gaszyński oraz Andrzej Szkocki przyznają, że nie robią tego głównie z obowiązku,
ale przede wszystkim z pasji.
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Marcin Bielecki, klasa sama w sobie

siborskie Paprocie przy Świnoujściu. Wysłałem propozycje na konkurs
i ostatecznie byłem niesamowicie zaskoczony i szczęśliwy, że zostałem
Bez wątpienia jest jednym z najlepszych fotoreporterów nie tylko w taki sposób wyróżniony.
w Szczecinie, ale i w kraju. Przez niemal 20 lat pracy zdobył mnóstwo
nagród w ogólnopolskich konkursach. Dzisiaj Marcin Bielecki pracuje Fotoreporter nie wyobraża sobie życia bez aparatu. Nie korzysta z więkw Polskiej Agencji Prasowej i… wciąż zdobywa wyróżnienie za wyróż- szych obróbek w programach graficznych. Uważa, że dobre zdjęcie
nieniem. Jednocześnie pokazuje, że osiągając sukcesy można pozostać powinno być „surowe”. Dotychczas zrobił ich już ponad milion. – Gdy
sympatycznym oraz skromnym facetem. – Nie lubię się chwalić, być pracowałem w jednej ze szczecińskich gazet zmienialiśmy w pewnym
może wynika to z mojego charakteru – przyznaje. – Kiedyś założyłem momencie serwery i trzeba było skopiować archiwum. Zdjęcia posegreprofil na facebooku i stwierdziłem, że będę pokazywał tam najlepsze fo- gowane były na lata. Tylko z jednego roku okazało się, że przekazanych
tografie. Nawet to mi nie wyszło. Nie mam takiej wewnętrznej potrzeby. do gazety było 30 tysięcy fotografii. Dodatkowo przecież mam archiOczywiście, bardzo mi miło, gdy ktoś zwróci uwagę na moją pracę, gdy wum prywatne. Nie da się tego zliczyć. Już kilka razy zmieniałem migawnapisze czy pokaże zdjęcia. Zanoszę wówczas to mamie i jest ze mnie kę w aparacie, a mają one gwarancję na 250 tysięcy klatek – opowiada.
bardzo dumna. Nie mam jednak ciśnienia, żeby wszędzie było mnie dużo.
Robię swoje.
Już niebawem planuje zakup nowego sprzętu. Czeka go niemały wydatek, bo szacuje, że będzie musiał wydać równowartość nowego samoZdjęcia Marcina mogliśmy wielokrotnie oglądać na wystawach fotogra- chodu. Z pomocą przyjdą mu banki, które skredytują zakup. Z fotografii
ficznych. W ubiegłym roku mieli okazję zrobić to również… Hiszpanie! można wyżyć, jednak zostać milionerem… bardzo trudno. – Żyję z foWystawa fotoreportera zagościła w Barcelonie. Wszystko zorganizowa- tografii. Nie jednak ślubów, nie fotografuję na komuniach czy innych

Foto: Włodzimierz Piątek
ła koleżanka Marcina – Kasia Opalińska. Przygotowała to w tym mieście
już po raz drugi. Zdjęcia przedstawiały niepełnosprawnych sportowców
m.in. rugbistów, pływaków, ludzi na wózkach inwalidzkich. – To efekty
wielu lat mojej pracy. Nigdy nie fotografuję „pod wystawy”. Pewnego
razu siadłem do komputera i okazało się, że mam taki tematyczny zbiór.
Został nagrodzony na kilku konkursach. Cieszę się, że znaleźli się chętni,
by to zobaczyć – mówi Bielecki.
Sukcesy Bieleckiego
W ubiegłym roku Marcin osiągnął kolejny sukces. W konkursie Gdańsk
Press Photo jego zdjęcia rywalizowały z 1200 innymi i oczywiście – okazały się ponownie najlepsze. O kunszcie fotoreportera świadczy też fakt,
że jego nazwisko znalazło się w jubileuszowym albumie Grand Press
Photo, gdzie wymienieni zostali najczęściej nagradzani fotoreporterzy.
– W 2017 roku pierwszą nagrodę otrzymałem za reportaż o ratowaniu
orła bielika, który wpadł do błotnistej mazi w okolicach rezerwatu Kar-

imprezach okolicznościowych. Uwielbiam pracę dla gazet. Najbardziej
opłacalną tematyką jest sportowa. Na szczęście wszystkie drużyny
mam ekstraklasowe i dzięki temu fotoreporterzy mają co robić. Gdy się
którejś przydarzy nieszczęście i spadnie z najwyższej klasy rozgrywkowej – wszyscy w tej tematyce staną się bezrobotni. Pierwsza liga nikogo
bowiem nie interesuje
Marcin przyznaje szczerze, że i jemu zdarzają się słabe zdjęcia. Wszystko
zależy od dnia. Nie rozpamiętuje ich jednak i za każdym razem stara się
by przed samym sobą zatrzeć złe wrażenie. – Tak, jak każdy mam słabsze
dni. Dzieje się tak z różnych powodów. Są chwile, gdy jestem załamany
widząc efekty swojej pracy. Najbardziej natomiast jestem zadowolony
z fotoreportażu ze wspomnianym orłem bielikiem. Powstał w fajnych
okolicznościach. Działam tak naprawdę pod wpływem chwili. Lubię społeczne tematy, również sportowe. Z PAP jeżdżę na imprezy międzynarodowe – chociażby towarzyszyłem reprezentacji szczypiornistek w Niemczech czy Szwecji. Fotografia cały czas mnie kręci. Wstaję rano i o tym
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Foto: Marcin Bielecki

myślę. W pracy sam muszę wynajdować tematy, sam je opisywać, co jest Osobiście wykonywałem cały proces obróbki negatywów, pracowałem
w ciemni fotograficznej – wspomina.
dla mnie nowością – opowiada.
Bielecki zachęca by robić dużo zdjęć. Dzięki temu można nauczyć się
warsztatu. Do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest również „oko”, czyli
umiejętność znalezienia się w odpowiednim miejscu oraz spostrzegawczość. – To kawał ciężkiej pracy. Róbmy zdjęcia jak najczęściej. Sprzęt
ma drugorzędne znaczenia. Jak komuś wydaje się, że uniemożliwia mu
to amatorski aparat niech pomyśli, że pod koniec lat 90 ten sam sprzęt
był profesjonalny. Takimi robiliśmy bowiem zdjęcia do gazet – podsumowuje.
Jarek w miejscu nie usiedzi
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Współpracował wówczas z Kurierem Szczecińskim, tygodnikiem Morze
i Ziemia, ale głównie z kolorowym tygodnikiem ITD. Przyznaje, że prawdziwą pracę fotoreportera poznał jednak dopiero w Radiu Szczecin. Dobrą szkołę dały mu codzienne serwisy fotograficzne o każdej porze dnia
i nocy. Od wielu lat publikuje zdjęcia także w Prestiżu. – Zrobiłem miliony
zdjęć, ale faktycznie mam kilka ulubionych. Jednym z nich jest zdjęcie
z finałów tenisowego święta naszego miasta turnieju PEKAO Szczecin
Open, na których Dustin Brown od lat jest liczącym się w rozgrywkach
zawodnikiem. Największe zainteresowanie wzbudza jednak swoim wyglądem i zachowaniem. Zdjęcie uzyskało olbrzymią ilość polubień na
jego oficjalnym profilu. Drugie zdjęcie przedstawia wnętrze hotelu Piast,
udało mi się wejść do środka obiektu, który dzisiaj wzbudza bardzo dużo
emocji szczecinian. Kamienica została uznana obecnie za grożącą zawaleniem, teren ogrodzony, ale wiele osób chce wpisania jej na listę zabytków i wyremontowania zachowując walory zabytku.

Jarek Gaszyński przed laty był piszącym dziennikarzem. Nie przypadło mu to jednak do gustu i porwał się do robienia zdjęć. Dzisiaj słynie
z tego, że nie potrzebuje odpoczynku. Wszędzie towarzyszy mu plecak
wypchany sprzętem: aparatem i obiektywami. Tam gdzie Jarek stoi – tam
musi zrobić fotkę, która znajduje się później najczęściej na facebooku.
– Na Facebooku prezentuję relacje fotograficzne z wydarzeń, które dzieją się w naszym mieście... nie jest to działalność zarobkowa, ale staram
się pokazać interesujących ludzi z naszego miasta i to co robią, zespoły
muzyczne i koncerty, restauracje szczecińskie, wydarzenia sportowe,
no po prostu wszystko, co się dzieje gdzie akurat jestem, bo aparat zawsze mam ze sobą i dokumentuje. Pasje fotografowania rozwijam od
kilkudziesięciu lat i nie mam zamiaru zrezygnować, a wręcz przeciwnie
– chciałbym podnosić kwalifikacje i podejmować nowe wyzwania fotograficzne – przyznaje.

Andrzej Szkocki pracuje w jednym ze szczecińskich dzienników. Należy
do tych, co kochają swoją pracę. Fotografią interesuje się od najmłodszych lat, więc zostając fotoreporterem jednocześnie spełnił swoje marzenie. – Udało się i robię to, co lubię. Na dodatek za to mi płacą. I tak od
20 lat – przyznaje. – Jako fotoreporter muszę robić zdjęcia wielu różnych
tematów. Ulubiona tematyka do zdecydowanie sport. Ci, którzy mnie
trochę znają to wiedzą, że na pierwszym miejscu jest tenis.

Gaszyński fotografuje od 1978 roku. Wówczas robił pierwsze reportaże z wydarzeń kulturalnych z klubów studenckich. – To była fotografia
analogowa, a więc wymagająca dużo pracy. Nie liczyło się tylko wykonanie zdjęcia. Na filmie mieliśmy ograniczoną ich liczbę do 36 klatek.

Andrzej lata więc po całym świecie po różnych tenisowych turniejach
i fotografuje najlepszych zawodników. Obowiązkowo jest zawsze na PEKAO Szczecin Open. – Oczywiście, jeśli to tylko możliwe bywam też na
innych dużych imprezach typu mistrzostwa Europy czy Świata w lekkiej
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Szkocki lubi tenis

atletyce, imprezach pływackich, czy także na Igrzyskach Olimpijskich.
Zdarza się także, że czasem aparat odkładam na bok, bo muszę napisać mniejszy lub większy tekst. Prywatnie uwielbiam podróżować, więc
kiedy tylko jest okazja i pozwalają na to finanse jadę zwiedzać świat.
Na każdą wycieczkę zabieram ze sobą aparat i za każdym razem robię
mnóstwo zdjęć.
Fotografia i podróże to jednak nie wszystko, co pasjonuje Andrzeja. Wolne chwile spędza grając w badmintona, koszykówkę, tenisa czy sqasha.
Zimą jeździ na narty. – Tak, jak każdy mam też swoje marzenia. Jednym
z nich jest praca podczas igrzysk 2020 w Tokio. Cały czas wierzę, że to
najważniejsze zdjęcie – zdjęcie życia jest jeszcze przede mną – podsumowuje.
Włodzimierz Piątek – legenda szczecińskiej fotografii
Na deser należy wspomnieć o legendzie szczecińskiej fotografii – Włodzimierzu Piątku. Zdjęcia robi od 70 lat! – Gdy miałem 9 lat w szafce
taty znalazłem skrzynkę. Nie wiedziałem co to jest, jednak wyciągnąłem
i zacząłem się nią bawić. Pewnego razu przyjechał do nas stryj, który
opowiedział do czego służy to tajemnicze, fascynujące urządzenie. Pobiegłem do miejscowego fotografa i kupiłem kliszę oraz zestaw wywoławczy. Pamiętam, jak dzisiaj: zdjęcia wywoływałem później w głębokim
talerzu – wspomina.
Pierwsze zdjęcie małego Włodka przedstawiało kozę. Zrobione zostało
w niewielkiej miejscowości pod Poznaniem, gdzie mieszkał. Było to także w okolicach targowiska. Zachwycony aparatem biegał w to miejsce
i z ukrycia robił swoje pierwsze fotoreportaże przedstawiające ludzi.

V Miałem ten plus, że byłem małym dzieckiem a ludzie mnie olewali.
Mogłem więc robić niesamowite ujęcia. Służył mi do tego aparat marki
FILMA wyprodukowany w 1934 w Chodzieży. Zresztą mam go do dzisiaj
i jest w stu procentach sprawny – opowiada Włodek.
Do dzisiaj pozostało w Piątku zamiłowanie do robienia fotoreportaży
przedstawiających właśnie ludzkie historie. Pan Włodzimierz do Szczecina przyjechał w 1960 roku. Przez 17 lat pracował jako fotoreporter w Gazecie Wyborczej. Od samego początku współpracował także z instytucjami kultury, jak teatry czy opera. – Zrobiłem niezliczoną ilość zdjęć.
Mam na nich dokładnie pokazane, jak przez te lata zmieniał się Szczecin. Brałem udział w wielu historycznych dla tego miasta wydarzeniach.
Fotografowałem m.in. rozerwanie się działa zabytkowej armaty w 1972
roku. Wystrzałem z niej chciano uczcić Dni Morza – doszło wówczas do
tragedii. Pięć lat wcześniej doszło do katastrofy tramwajowej, w której
zginęło 15 osób. Również robiłem zdjęcia. Za mną jest kawał historii.
Dzisiaj sympatyczny pan Włodek ma 79 lat. Sprzedał już większość swojego sprzętu, w tym 15 ciężkich obiektywów Nikona. Zdrowie nie pozwala mu już dźwigać ciężarów. Kupił za to jeden teleobiektyw i oddał się
fotografowaniu przyrody. – Nie ma dnia bym nie robił zdjęć. To jest moja
największa pasja i tak już pozostanie. Fotografowanie przyrody bardzo
mnie uspokaja. Obiektyw, który kupiłem pozwala mi robić wciąż doskonałe zdjęcia. Nie wyobrażam sobie, że mógłby zajmować się czymś innym – podsumowuje.

Autor: Andrzej Kus / Foto: archiwum bohaterów

Foto: Andrzej Szkocki
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Kot, nie człowiek

Dlaczego kot wchodzi do pudełka, albo zdarza mu się nasikać poza kuwetą? Czy mruczenie jest
zawsze oznaką zadowolenia? Poetka Wisława Szymborska, twierdząc, że kot to jedyne dzieło Boga,
które mu się udało. Lista sławnych kocich wyznawców jest długa. Jednocześnie kotom przypisywano
złe cechy. Złośliwe, pamiętliwe, przynoszące pecha (te czarne), atrybut czarownic. Jak jest z tymi
kotami naprawdę? O to zapytaliśmy Annę Łukaszuk, która bada kocią naturę od lat, pracując jako
koci behawiorysta.

S

kąd pochodzi kot, który dziś nam dotrzymuje towarzystwa?
Gryzak trafiła do mnie z budowy na Warszewie, jej matkę
przejechał samochód. Kiedy ją zabrałam do domu miała 6
tygodni i przez pierwszy miesiąc siedziała na półce za książkami,
wychodząc do miski i do kuwety, tylko jak mnie nie było w pobliżu.
Była zupełnie dzika. Praktycznie przez ten czas nie widziałam kota.
Kolejny miesiąc upłynął na jej nieśmiałych spacerach po pokoju, ale
Wzięłam go podstępem (śmiech). Ten kot jest strasznie łakomy.
Któregoś dnia położyłam się na łóżku z miską jogurtu. Kiedy go zjadłam, pustą miskę postawiłam na kolanach. Gryzak wszystko obserwowała. Bardzo powoli zaczęła się skradać w moją stronę. Kiedy
już dotarła do mnie, wsadziła głowę do miski i zaczęła ją wylizywać.
Wtedy zaczęłam ją głaskać – żeby poznała dotyk człowieka i dobrze

nadal była przestraszona. Jako, że szczególnie lubię zajmować się
socjalizacją dzikich kotów, zaczęłam z nią pracować. Najpierw kot
zszedł z góry na dół domu, w pierwszej kolejności zaprzyjaźnił się
z psem, później pozwolił się pogłaskać mojej mamie… a teraz, jak
widać, nikogo już się nie boi i jest nawet towarzyski.
Jaki sposób na niego znalazłaś?
go kojarzyła. Powtórzyłam to kilkakrotnie aż zaczęła sama do mnie
przychodzić. Na początku tolerowała tylko moją obecność, przed
innymi uciekała. Myślę, że w pełnej socjalizacji pomogła jej moja
suka Masza, która uwielbia Gryzka i jest bardzo towarzyskim psem.
Myślę, że pomogła mu się otworzyć.

Na czym właściwie polega Twoja praca?
Głównie na konsultacjach. Przykładowo, dzwoni do mnie klient, zawsze odbywa się w miejscu, w którym mieszka zwierzę. Na zamówiąc, że ma taki a taki problem ze swoim kotem. Konsultacja istnienie problemu mają wpływ różne czynniki a warunki, w jakich
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mieszka kot są bardzo ważne. Następnie rozmawiam z właścicielem, kie zaszły ostatnio. I na podstawie zebranych informacji szukam rozrobię dokładny wywiad o relacjach panujących w domu, zmianach, ja- wiązania problemu.
wypełnia, analizuję relacje opiekuna z kotem, bo zwykle to jest kluczowe. Zawsze też zalecam zrobienie badań u weterynarza, bo często oddaZ czym najczęściej dzwonią, do Ciebie ludzie?
Najczęściej skarżą się na to, że kot załatwia się poza kuwetą. Jadę wte- wanie moczu jest wynikiem zapalenia pęcherza, które trzeba wyleczyć
dy do klienta, oglądam dom, sprawdzam gdzie stoi kuweta, jaki żwirek ją antybiotykiem. Są jednak przypadki, że nawet zapalenie jest wynikiem
stresu jaki odczuwa zwierzę.
Co może spowodować ten stres?
Jest wiele powodów, koty są bardzo wrażliwe. Miałam na przykład Wspomniałaś o instynkcie łowieckim u kotów. W czym się objawia?
klientkę, której kot nagle zaczął sikać poza kuwetą pomimo, że był zdro- Jak kot mi przynosi martwą mysz albo ptaszka to powinnam mu powy, jego kuweta stała w odpowiednim miejscu a kotu pozornie niczego dziękować czy się zaniepokoić?
nie brakowało. Wcześniej zwierzak był bezproblemowy, jego zachowa- To są prezenty, które koty przynoszą dla nas. One się przed nami chwalą
nie zmieniło się w momencie, kiedy do mojej klientki wprowadził się jej „zobacz, upolowałem go dla ciebie”. Jednak najlepiej jest nie wypuszczać
narzeczony. Kot poczuł się odsunięty na dalszy plan i zaczął okazywać kotów samopas tylko np. wychodzić z nimi na szelkach. Ale problemem
swoje niezadowolenie, np. mocząc ubrania nowego lokatora. To była nie jest fakt, że znajdziemy niechciany prezent pod drzwiami. Chodzi
długa praca, m.in. z użyciem obroży feromonowej. Zakończyła się suk- przede wszystkim o zagrożenia, jakie czyhają na kota na dworze – główcesem. Może kot i narzeczony nie zaprzyjaźnili się, ale przynajmniej nie samochody. Średnia życia kotów wychodzących jest o połowę niższa
zwierzak zaczął pana tolerować na tyle, że wrócił ze swoimi potrzebami niż tych, które mieszkają w domach.
do kuwety.
Koty jedzą myszy?
No właśnie, często takie zachowanie u kota, odbieramy jako jego Tak. Myszy mają w sobie taurynę, to niezbędny dla kotów aminokwas.
wrodzoną złośliwość. Mówi się, ze koty są wredne. To dość krzyw- Można kupić mrożone myszki hodowlane, uśmiercane humanitarnie,
dząca opinia dla tych
z przeznaczeniem na kozwierząt.
cie jedzenie. Wrzucamy
I niesłuszna. Tak mówią
je wtedy do zamrażalludzie lubiący nadawać
nika z nadzieją, że ktoś
zwierzęciu ludzkie ceniepowołany tam nie
chy, których ono nie
zajrzy i nie padnie z przeposiada. Kot nie jest
rażenia. Raz na trzy dni
wredny, on stara się
wyciągamy jedną mysz
przekazać nam swoje poi karmimy nią kota. Może
trzeby. Mówimy, że jest
brzmi to makabrycznie,
złośliwy, bo drapie meale nie zapominajmy, że
ble. Nie jest tak. Kot jest
koty to nie ludzie, ich
zwierzęciem, które musi
organizmy są inaczej
ostrzyć pazury i żeby nie
skonstruowane,
one
wyżywał się na naszych
muszą jeść mięso. A my,
meblach, wystarczy mu
decydując się na kota,
kupić drapak. Jeżeli kot
mamy obowiązek zaspozrzuca kubki ze stołu to
koić jego podstawowe
dlatego, że chce zwrópotrzeby.
cić naszą uwagę lub po
prostu jest to dla niego
Jeden z naszych grzedobra zabawa. Nie ma
chów głównych to niew tym cienia złośliwości.
właściwe
karmienie
zwierząt. Czego kotu
Psy są towarzyskie i łanie wolno, a czym natwo nauczyć je posłuleży go karmić by był
szeństwa. O kotach się
zdrowy i szczęśliwy?
mówi, że chodzą właNa pewno nie karmić go
snymi drogami i nie są
karmą dla psa, gdyż ona
skłonne do nauki a na pewno do słuchania się ludzi. Ile jest w tym ma zupełnie inny skład niż kocia. Nie karmi się też kota popularnymi
prawdy?
„chrupkami”, niezależnie od tego, co mówią w reklamach ich producenci.
Kota można nauczyć wszystkiego. Jasne, że nie każdego, ale to kwestia Nie można też karmić kota samymi warzywami i owocami ani tym, co my
indywidualna, nie gatunkowa. Często jest to bardzo proste, bo wbrew jemy. Dla nich naturalnym jedzeniem jest surowe mięso. Można wybierać
pozorom kot się szybko uczy. O ile oczywiście chce (śmiech).To też kwe- gotowe karmy, ale takie z wysoką zawartością mięsa i bez zbóż. I pod
stia rasy, nie każdy kot będzie chciał współpracować. Same koty między żadnym pozorem nie podajemy kotu mleka.
sobą się bardzo różnią. Są rasy kanapowe, bardzo spokojne, np. takie są
persy, ale są również koty, które zachowują się wręcz jak psy. Taki jest Na koniec muszę się Ciebie zapytać o rzecz, która mnie, i pewnie
maine coon, który potrafi chodzić przy nodze czy reagować na komen- innych, szalenie intryguje. O co chodzi z kocim wchodzeniem do pudy czy kot syjamski, który jest bardzo towarzyski i do tego gadatliwy; dełek?
nawet zwykłe dachowce różnią się między sobą charakterem. Czasem To jedna z tych wielkich kocich tajemnic (śmiech). Tak naprawdę nikt doludziom trzeba bardzo dobitnie tłumaczyć, że muszą dać swoim kotom kładnie nie wie, czemu koty wchodzą albo próbują wejść nawet do o wiele
swobodę wyboru – kot nie musi każdego lubić i dawać się głaskać za- mniejszych od siebie pudełek, toreb, pojemników czy innych opakowań.
wsze wtedy, kiedy my mamy na to ochotę. Tak jak nie każdy człowiek Jest wiele teorii na ten temat i ciągle powstają nowe. Jedno jest pewne:
lubi swojego sąsiada i nie każdy czuje się dobrze przytulany na każdym im to sprawia frajdę, a nam poprawia humor. I tego się trzymajmy.
kroku. U zwierząt wiele też zależy od genów. Kot od dzikiej matki będzie
trudniejszy do ułożenia i pewnych cech nie da się z niego zupełnie wyko- Dziękuję za rozmowę.
rzenić, np. silnego instynktu łowieckiego. Zresztą, nie należy zupełnie
pozbawiać zwierzęcia jego prawdziwej natury. Musimy ją uszanować.
Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Jarek Gaszyński
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Do serca przytul psa...
...Weź na kolana kota – to nasz cykl, w którym przedstawiamy znanych i lubianych szczecinian
z ich ukochanymi czworonogami. Ich historie będą czasem wesołe, a czasem wyciskające łzy z oczu.
Bo jak wiadomo – życie pisze najlepsze scenariusze.
Kasia i Maciek Kazubowie – para, której raczej nie trzeba przedstawiać. do podróży. I tak została młodszą siostrą Tao. A że duety w tej rodzinie
Duet na scenie (Jackpot), duet w życiu. Jest jednak w ich życiu jeszcze funkcjonują bez zakłóceń, tak też jest i w tym wypadku.
jeden duet, o którym wam opowiemy.
Na koniec informacja – ciekawostka i niech ona będzie puentą tej historii.
Tao to psiak, który został adoptowany. Już za czasów szczenięcych był Duet Jackpot swój pierwszy koncert zagrał dla Towarzystwa Opieki nad
tak ruchliwy, że zrobienie mu zdjęcia było nie lada wyczynem. Tak mu Zwierzętami. Tytuł koncertu „Do serca przytul psa”. Jakieś pytania?....
zostało do dziś. Energia go rozsadza. Biorąc pod uwagę, że w jego drzewie genealogicznym (jakże bogatym!) pojawia się terier – nie powinno to Kasiu, Maćku dokończcie zdanie:
nikogo dziwić. Mieszanka psa myśliwskiego, psa stróżującego oraz psa…. W zwierzętach cenię… miłość, szczerość, bezinteresowność
swata! Jak został swatem? Skonsumował skarpetkę Maćka, który po raz Od zwierząt uczę się… miłości
pierwszy przenocował u Kasi. Przecież w jednej nie wyjdzie. Maciek ma Zwierzaki wnoszą do mojego życia… radość i ruch
na to swoją teorię. Według niego, Tao został do tego namówiony przez Pies czy kot… Kot… pies, nie.. nie wiem… odmawiam odpowiedzi!
Kasię. A że w zamian za ten hultajski wybryk miał obiecaną siostrę, to
się zgodził. Siostra Holly (geneza imienia pochodzi od filmu „Śniadanie
u Tiffany’ego”. Ta pożarta skarpeta na śniadanie… ‑jak nam się to wszystko składa w całość!) to koteczka, która również pochodzi z adopcji. Nie
została wybrana spośród wielu kotków, które czekały na nowy dom. To
Rozmawiała: Inga Elerowska / Foto: Jarosław Gaszyński
ona wybrała ich. Wdrapała się na ramię Kasi, rozłożyła się tam, gotowa
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Foto: Kamila Kozioł

Mija rok odkąd niechciana, wyrzucona z domu zajęła jeden z boksów
w szczecińskim schronisku. Przez chwilę los się do niej uśmiechnął. Jest
piękna, więc ktoś wypatrzył ją wśród innych psów i zabrał do domu.
Przez okrągłe dwa tygodnie cieszyła się życiem bez schroniskowego numerka na szyi. Jednak kradzież jedzenia ze stołu i kilka innych drobnych
psot, poskutkowały powrotem do bidula.

zostać w domu sama. Zaufała swojemu panu, a on ją porzucił. Tak po
prostu.

Teraz szukamy jej prawdziwego opiekuna i nie na dwa tygodnie, ale na
długie lata. Takiego, który uszanuje to, że pies, który zaznał schroniskowego życia, potrzebuje cierpliwości i serca. Takiego, który pomoże jej
przejść krótki okres adaptacji. Takiego, który zasługuje na psią miłość
Łajzulka próbuje radzić sobie z samotnością i smutkiem jak tylko może. ofiarowaną przez tą śliczną i mądrą sunię.
Miski i wyłożone w budzie kołdry służą jej jako zabawki, przez co czasem
nie ma na czym spać, gdy wyciągnie posłanie z budy. Wiemy jednak, że Łajzulka ma siedem lat, jest bardzo ufna, oddana człowiekowi i… czeka
w domu była bardzo grzeczna. Szybko pokazała, że bez problemu może na swoją szansę. Może czeka właśnie na Ciebie?

Kontakt Agnieszka, tel. 506 650 033
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Samochód
Jeden ze Szwajcarów zdecydował, że naprawę swojego zabytkowego auta powierzy szczecińskiej
firmie. Do naszego miasta przywiózł właśnie ponad sześćdziesięcioletnie Porsche 356. Mimo, że auto
wygląda nienagannie i jest „na chodzie” ma zachwycać jeszcze bardziej. By do tego doszło mechanicy
potrzebują 12 miesięcy.
40

Motoryzacja

N

marzeń

a pierwszy rzut oka samochód wygląda, jakby co dopiero został odrestaurowany. Nietypowa sylwetka, nakładki na przednie lampy, skórzane zapięcia na klapie od bagażnika z przodu
samochodu, czy schowany pod tą samą klapą bak paliwa to
tylko kilka, z naprawdę wielu zachwycających elementów. Tym razem
mechanicy z firmy BT Classics otrzymali zlecenie na odrestaurowanie

Porsche 356 z 1956 roku. To pierwsze takie auto, które zawitało pod ich
dachem.
– Rok 2018 zaczął się dla nas bardzo udanie. Udało nam się przetrzeć
nowe szlaki w ekspansji naszej firmy, a mianowicie pozyskaliśmy pierwszego klienta ze Szwajcarii – opowiada właściciel firmy BT Classics,
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Tomasz Cholewa. – To wydarzenie cieszy nas tym bardziej, że pierwszym
efektem tej współpracy jest pojawienie się w murach naszego warsztatu
niezwykle pożądanego i pięknego klasyka, czyli Porsche 356. W naszym
konkretnym przypadku jest to Coupe 1600 model A z 1956 r. w przepięknym, czerwonym kolorze. Pojazd niezmiennie wzbudza zachwyt wśród
pracowników i odwiedzających nas osób.
Okazuje się, że idealny wygląd samochodu to tylko pozory. Przed mechanikami blisko rok pracy przy odrestaurowywaniu auta. Karoseria, po dokładniejszym przyjrzeniu się, wymaga mnóstwa uwagi. Pod lakierem widać ogniska rdzy, są też miejscami przebarwienia. W ciągu najbliższych
miesięcy samochód zostanie doszczętnie rozebrany na części pierwsze,
a wszystkie podzespoły mechaniczne poddane będą remontowi oraz
konserwacji.
– Nie wiemy jeszcze, czy klient nie zażyczy sobie zmiany koloru nadwozia lub tapicerki – mówi mechanik. Porsche 356A produkowane było w latach 1955-1956. Na ulicach pojawiło się ponad 21 tysięcy egzemplarzy.
Samochód wyposażony został w umieszczony z tyłu pojazdu czterocylindrowy silnik bokser o pojemności 1582 centymetrów sześciennych
oraz mocy 60KM. Auto osiąga prędkość 160km/h, do setki rozpędza się
w niecałe 14 sekund.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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Prezentacja

Nie mają
sobie równych

Firma Toyota Kozłowski Szczecin sprzedała w ubiegłym roku w naszym regionie blisko 1200 nowych samochodów! Wynik nie mógł pozostać
niezauważony. Sprzedawcy nie dali szans konkurencji i „zgarnęli” nagrodę Lidera Roku 2017.

T

oyota Kozłowski ma powody do radości oraz dumy. Otrzymała
prestiżowy tytuł Lidera Roku 2017. Co to oznacza? Szczecińskie
salony sprzedały w minionym roku w naszym regionie najwięcej
nowych samochodów! Wyprzedził tym samym inne marki.

rów Miss Polski. Lider Roku 2017 ufundował koronę dla najpiękniejszej
dziewczyny w województwie. – Angażujemy się w różnego rodzaju lokalne przedsięwzięcia – mówi Jarosław Turtoń. – Bierzemy udział w akcjach
charytatywnych. Organizujemy imprezy cykliczne dla taksówkarzy oraz
szkół nauki jazdy. Jeździmy do nich, przeprowadzamy szkolenia, robimy
– Sprzedaliśmy blisko 1200 samochodów – mówi Jarosław Turtoń, dy- prezentacje, zapraszamy do siebie. Chcemy być blisko ludzi, czerpiemy
rektor salonu Toyota Szczecin Kozłowski. – W sprzedaży dominują dwa z tego ogromną satysfakcję. Również z tego, że klienci nam ufają i decymodele. Pierwszym z nich jest Toyota Yaris, niewielkie, miejskie auto, dują się na nasze samochody.
jednocześnie niezwykle oszczędne. Drugi model to Toyota C-HR, bez
wątpienia przepiękny, oszczędny crossover, dostępny również w wersji Na nieskazitelną renomę Toyota Kozłowski Szczecin pracuje od ponad
hybrydowej. Samochód w ubiegłym roku zdobył serca klientów i po- 40 lat. Firma Jana Kozłowskiego powstała w 1974 roku. Na początku
twierdził, że oferujemy auta z najwyższej półki – pod każdym względem. działalności zajmowała się warsztatowymi usługami motoryzacyjnymi,
Klienci wybierają samochody japońskiego producenta z kilku powo- z biegiem lat rozszerzyła swoją działalność także o import i sprzedaż sadów. Toyota słynie z niezawodności. Oferowane samochody są nie tylko mochodów.
praktycznie bezawaryjne, ale również bardzo ekonomiczne. Do wyboru
mamy samochody z silnikami benzynowymi, oraz bardzo popularne hyAutor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
brydowe. – Z kwartału na kwartał sprzedajemy coraz więcej samochodów z napędami hybrydowymi. Zbliżamy się powoli do 50-procentowego
pułapu całkowitej sprzedaży. Mają na to wpływ również wymagania śroTOYOTA Kozłowski
dowiskowe. Nasze auta są niezwykle ekologiczne i spełniają wszystkie,
ul.Mieszka I 25b
często wysokie wymogi – mówi dyrektor.
ul. Struga 17
71-007 Szczecin
Toyota Kozłowski uwielbia nie tylko perfekcyjne samochody. Wspiera
www.toyotaszczecin.pl
również piękne panie. Została głównym sponsorem konkursu Miss Ziemi
Zachodniopomorskiej, który jest jednocześnie eliminacjami do wybo-
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Wodolotem
do Świnoujścia

To bez wątpienia dobra informacja nie tylko dla mieszkańców Szczecina, ale również i turystów.
Już niebawem wszyscy będziemy mogli popłynąć do Świnoujścia wodolotem. W najbliższych dniach
zacumuje przy Dworcu Morskim, a na przełomie marca i kwietnia weźmie na pokład pierwszych
pasażerów.

M

ożna powiedzieć, że historia zatoczyła koło i Szczecin
znowu będzie mógł pochwalić się taką formą transportu.
Wodolot będzie odpływał z tego samego miejsca co przed
laty: z Dworca Morskiego – mówi Michał Łakomski, przedsiębiorca z województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Przygotowaliśmy
miejsce dla 56 osób: 53 pasażerów oraz 3 członków załogi. To, jak często będzie kursowała jednostka zależy oczywiście od zainteresowania
jej usługami. Planujemy, że nasz sezon potrwa do końca październik
– dodaje.
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Wodolot „Jadwiga” wyprodukowany został w 1991 roku w Gomelskiej
Stoczni Produkcyjno-Remontowej na Białorusi na potrzeby żeglugi gdańskiej. Pływał w Gdańsku, a później… w Szczecinie.
– Rzeczywiście można go było tutaj spotkać. Miał wówczas nazwę
„Gryf”. Poprzedniemu armatorowi nie udało się jednak nadać mu regularnych kursów i sprzedał jednostkę Szwedom. Ostatecznie odkupiłem
od poprzedniego właściciela i sprowadziłem ponownie do kraju – opowiada nowy armator.

Jednostka u nas przeszła całkowitą metamorfozę. Kapitalny remont kich – opowiada Michał Łakomski. Przyznaje jednocześnie, że to, jak
objął nawet montaż nowego silnika oraz nowej instalacji elektrycznej. wygląda obecnie wodolot jest zasługą wielu osób.
Jednostka napędowa produkcji rosyjskiej, jest według Łakomskiego,
jedną z najlepszych na rynku.
– Bardzo wszystkim dziękuję, bo wykonali kawał dobrej roboty. Nieoceniona jest także pomoc mechanika, bez którego wodolot nie byłby
– Wodolot może „polecieć” z prędkością do 70-80 kilometrów na go- w stanie popłynąć.
dzinę. Ma bardzo oszczędny silnik. Szacujemy, że podróż do Świnoujścia, przy dobrej pogodzie, nie powinna zająć dłużej niż 75 minut. Armator zapowiada, że już niebawem ruszy strona internetowa, na
Specjalnie z myślą o pasażerach zamontowaliśmy monitory, na któ- której poznamy wszystkie szczegóły dotyczące podróży „Jadwigą”.
rych wyświetlane będą być może filmy, czy reklamy. Zamontowali- Bilety mają kosztować 50 złotych normalny i 30 złotych ulgowy. Honośmy klimatyzację, jest także ogrzewanie. „Jadwiga” ma również nową rowana ma być także karta dużej rodziny.
toaletę. Chcieliśmy podnieść standard wodolotu, dostosować go do
Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
potrzeb pasażerów. Mogą z niego korzystać także osoby niepełnosprawne, znajdują się bowiem miejsca dla osób na wózkach inwalidz-
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Z wizytą
na Hawajach
Europy
Może się wydawać, że podróż na Wyspy Kanaryjskie wiąże się z gigantycznymi kosztami: przelot
jest bardzo drogi, za noclegi zapłacimy fortunę, a kolejną za normalne, codzienne utrzymanie.
Tymczasem wymarzona wyprawa nie musi być wcale taka droga. Warto się w nią udać, bo na
miejscu czekają na nas nieprawdopodobne widoki.
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Podróże

S

zukając wycieczki na Wyspy Kanaryjskie trzeba zdecydować się, jak chcemy spędzić wolny
czas: czy w ośrodku z basenem i SPA położonym nad Oceanem Atlantyckim, czy może bardziej aktywnie – zwiedzając, podziwiając przepiękne
widoki i odkrywając zakamarki wyspy. Zdecydowaliśmy
się na to drugie i kupiliśmy bilety na Fuerteventurę położoną zaledwie 100 kilometrów od wybrzeży Afryki.
Szybko okazało się to strzałem w dziesiątkę. Wylądowaliśmy na lotnisku w Puerto de Rosario i skierowaliśmy się do okienka, gdzie wcześniej (przez internet)
zarezerwowaliśmy samochód. Można go dostać płacąc
250 złotych za tydzień! Wystarczy mieć ze sobą prawo
jazdy. Podpisujemy umowę, odbieramy kluczyki i sami
udajemy się na parking, gdzie czeka czyste, maksymalnie 5-letnie zatankowane do pełna auto.
W pierwszej kolejności postanowiliśmy przyjrzeć się wizytówce wyspy – Parque Natural de Corallejo. Znajdują
się tam wydmy z łachami żółtego saharyjskiego piasku.
Skąd ten wygląd? Silne wiatry, które opanowały wyspę
nawiewają ten piasek właśnie z Sahary. Zajęły już 27 kilometrów kwadratowych.
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Następnie pojechaliśmy do wynajętego domku w Costa Calma. Okazało
się, że znajduje się na osiedlu około 100 takich obiektów, gdzie właścicielem jest… Polak. W standardowym wyposażeniu znajdziemy wszystko to, co potrzeba do codziennego funkcjonowania. Jest lodówka
z zamrażarką, kuchenka mikrofalowa, pralka, suszarka. Jest telewizor
z kablówką, na tarasie stolik wypoczynkowy, w sypialni kilka kompletów pościeli, a w salonie druga kanapa – dla ewentualnych dodatkowych dwóch osób. Dookoła domki zamieszkane są przez innych lokatorów – w większości z Polski. Wszystko zadbane, przed domkami basen,
przepiękna roślinność. O nią trudno już w innych rejonach wyspy. Jeżdżąc bowiem po Fuerteventurze wydaje się, jakbyśmy jeździli po wysokich górach. Drogi są kręte, niemniej idealnej jakości. Część z nich jest
szutrowa, mimo to oferująca nawierzchnię taką, o jakiej może pomarzyć wielu polskich kierowców na codziennie uczęszczanych szlakach.
Jadąc każdą z tych dróg czeka nas nie lada atrakcja. Otoczone są bowiem albo wysokimi masywami wulkanicznymi, albo prowadzą nad samym Oceanem Atlantyckim. W każdym imponującym miejscu można
zatrzymać się na poboczu i zrobić pamiątkowe zdjęcie i uwiecznić na
nim chociażby przepiękny turkus oceanu. To doskonała również okazja,
by udać się w góry i być świadkiem niezapomnianego zachodu słońca.
Atrakcją są również spotykane bardzo często oswojone już kozice górskie, oraz pręgowce berberyjskie, potocznie zwane kanaryjskimi wiewiórkami. Żyją one wysoko w górach, a te ostatnie można przywołać
w bardzo prosty sposób – szelestem torebki z fistaszkami. Gdy go usłyszą dziesiątkami stawią się pod nogami, dadzą pogłaskać, zrobić zdjęcie, wejdą nawet na głowę. Są bardzo wdzięcznymi modelami.
Na Fuerteventurze mamy możliwość odwiedzenia blisko 150 plaż. Każda oferuje co innego: jedna jest piaszczysta, tradycyjnego wyglądu,
kolejna pokryta już czarnym piaskiem, nagrzanym do tego stopnia, że
trudno stanąć na nim gołą stopą. Inna jest kamienista, a następna żwirowa. Na żadnej nie spotkamy w marcu uciążliwych tłumów turystów.
Trzeba jednak przygotować się na inne „atrakcje” – Niemców, którzy

masowo uwielbiają się opalać tak, jak ich Bóg stworzył. Nie zawsze są
to przyjemne widoki.
Odległości między plażami osiągają często kilka- kilkanaście kilometrów. Są one również ukochane przez miłośników windserfingu czy
kiteserfingu. Każdego dnia można spotkać dziesiątki pasjonatów korzystających z podmuchów ciepłego, nieustannego wiatru.
Wieczorami natomiast w mniejszych miejscowościach zaczyna kwitnąć handel. Trafiliśmy do niewielkiej wioski rybackiej Morro Jable,
gdzie na stoiskach ustawionych wzdłuż chodnika można znaleźć
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ubrania największych na świecie marek odzieżowych za …5,10 czy
15 Euro. Najczęściej sprzedają je Afrykańczycy oraz Azjaci. Oczywiście są to idealnie odwzorowane podróbki. Nikogo więc nie dziwi
fakt, że turyści przyjeżdżają z Wysp Kanaryjskich ubrani w koszule
Ralpha Laurena czy Armaniego, a na ich nosach znajdują się okulary
marki Ray Ban. W każdym sklepie, również spożywczym spotykamy
też wzór… penisa. Męskie genitalia ozdabiają koszulki, są w postaci
maskotek, breloczków do kluczy czy futerałów. Dlaczego? Tego nie
potrafią wyjaśnić nawet mieszkańcy wyspy. Nieoficjalnie mówi się
o tym, że penis ma przynieść szczęście.

Na wyspie Fuerteventura znajdziemy dziesiątki sklepów Padilla Spaar. Są
to odpowiedniki naszych dyskontów spożywczych. Co ciekawe – ceny nie
przewyższają tych, które mamy w Polsce. Część produktów jest nawet
tańsza. Może to być potwierdzeniem, że zbliżamy się do europejskich warunków – szkoda tylko, że nie z zarobkami. Nieznacznie tańsza jest także
benzyna, która kosztuje niecałe Euro.
Bez wątpienia Fuerteventura jest miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć. Ruch samochodowy jest całkiem spory, jednak korki w tym są
rzeczą obcą. Na wyspie rzadko spotkamy sygnalizację świetlną. Są za to

setki rond. Każde z nich budzi spore zainteresowanie,
bo w odróżnieniu do naszych – szczecińskich, znajdują
się w ich centrum pomniki, rzeźby, uporządkowana roślinność czy inne ozdobniki. Wyobraźmy sobie dziesiątki Fryg w różnych miejscach – tak właśnie to wygląda
i nikt nie lamentuje, że plastikowy gigantyczny kaktus,
dojący kozę mężczyzna, czy grupa mikrych czarnoskórych dzieci z brązu nie pasują do otoczenia. Ale tutaj
uwaga! O atrakcyjności tych miejsc wiedzą również lokalni policjanci, którzy ustawiają się z kontrolami tam,
gdzie wzrok często nie sięga. Potrafią być mili, ale również bardzo surowi.
Podsumowując – dwutygodniowy wyjazd na Wyspy Kanaryjskie jest jak najbardziej wskazany. Kosztowo nie
będzie znacznie przewyższał tego do Międzyzdrojów
czy innej, polskiej nadmorskiej miejscowości. Różni się
jednak tym, że na miejscu zobaczymy widoki, których
nie zapomnimy do końca życia.

Tekst i foto: Andrzej Kus
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Manifestacja
architektury
Budynki potrafią być wdzięcznymi modelami, tak samo jak piękne kobiety. Sztuka fotografowania
architektury tak samo wymaga od robiącego zdjęcia wyczucia, dobrego oka i natchnienia.

O

tym można napisać książkę, niejedną zresztą już napisano
– stwierdza Filip Kacalski, szczeciński fotograf, grafik i art
director. – Dla mnie to przede wszystkim umiejętność odnajdywania odpowiednich punktów widzenia, które pozwolą
pokazać trójwymiarowy obiekt, jako dwuwymiarową kompozycję, która
będzie stanowić wartość samą w sobie.

Filip fotografuje budynki, jeżdżąc po całej Europie. – Zawsze mnie ciągnęło do dobrej architektury i designu, a fotografowanie takich obiektów daje możliwość do obcowania z nimi w szczególny sposób – wyznaje
fotograf. – Jako zawód, pozwala także poznawać najróżniejsze obiekty
przemysłowe, które osobiście bardzo lubię fotografować. Poza tym jest
to specyficzny rodzaj fotografii, również pod względem technicznym,
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wymaga matematycznej precyzji a jednocześnie wyczucia światła i kompozycji.
Skich Isbjerget – blok mieszkalny w Aarhus przypominający lodowiec;
Metropolis – futurystyczne apartamenty w Kopenhadze czy przypominający leśny domek skrzatów, jeden z duńskich szpitali. Architektura
północy szczególnie inspiruje Filipa. – Tak naprawdę dla fotografa, który
interesuje się budynkami, każde miasto jest fascynujące na swój sposób
– uśmiecha się Filip. – Budynki – żyjemy w nich i wśród nich, zabudowa
kreuje nasze otoczenie, ale i zachowania. Wszelkiego rodzaju budowle
są manifestacją kultury czy wręcz cywilizacji, w której powstają. Poza
tym różnorodność form, kolorów i detali osadzonych w ciągle zmieniających się warunkach jest niezmiennie interesująca.

Design
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Autor: Aneta Dolega / Foto: Filip Kacalski www.filipkacalski.com
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IDS Architekci Sp. z o.o.
ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
tel/fax: 91 484 30 56
www.idsarchitekci.pl

Nieco
Berlina
w Szczecinie
Harmonijne połączenie historii, nowoczesności i eleganckiej
funkcjonalności. Zaskakujące wnętrza i nowa jakość
przestrzeni, jakiej w Szczecinie dotąd nie było.
Tak będą wyglądały kamienice na Placu
Zawiszy zaprojektowane przez
IDS Architekci.

56

Design

W dwóch kamienicach,
w śródmieściu powstanie nowoczesny biurowiec z dodatkowymi
funkcjami hotelowymi i gastronomią. Całość
będzie bardzo mocno nawiązywała do stylu „berlińskiego”, znajdziemy tam m.in. przeszklone atria, food trucki,
a nawet boisko do koszykówki na dachu.
Dwie kondygnacje nadbudowane zostaną szklanymi fasadami, a dziecińce będą zamknięte szklanymi kurtynami – to innowacyjne i bardzo oryginalne rozwiązanie w architekturze Szczecina. W projekcie wykorzystane zostały odważne zestawienia materiałowe
– elementy drewna oraz zieleni stanowią kontrast dla surowych cegieł, szkła i betonu.
Ogólnodostępny na ostatniej kondygnacji taras, przestrzenie biurowe w formie open space, szklane fasady i kurtyny, będą nowym standardem miejsca przyjaznego do pracy i wypoczynku. Budynek z duszą zyska energię i życie.

Autor: HAnna Promień / Foto: materiały prasowe
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projekt: architekt Paulina Olbrychowska

Żyć w centrum miasta
Najbardziej ekskluzywna aleja Szczecina na dobre odzyskuje swój wyjątkowy charakter. W miejscu niszczejącego Baru „Extra” szczeciński
deweloper „Idea – Inwest” oddaje właśnie do użytku „Black Pearl”. Luksusowy apartamentowiec z niespotykanym w stolicy zachodniopomorskiego
conciergem, to potwierdzenie powszechnego już trendu powrotu do centrów miast osób zamożnych.

Z

acząłem przyglądać się ofertom apartamentów w Szczecinie
szukając pomysłu na długofalową inwestycję – przyznaje pan
Maciej, na co dzień stojący na czele jednej z firm informatycznych w Szczecinie. – Mieszkamy z żoną w domu na Osowie, nie
myślałem o powrocie do miasta. „Czarna Perła” spowodowała jednak, że zacząłem się zastanawiać, czy nie jest to propozycja dla nas.
Dzieci nam dorastają, my chcemy podróżować. Dom to faktycznie oaza, ale także mnóstwo obowiązków. Nie chcieliśmy rezygnować z dobrego życia, ale odzyskać wolność.
Od początku lat 90. trend był jednoznaczny.
Żeby mieszkać w dobrych warunkach trzeba
się wyprowadzać poza centra miast. Samorządy nie nadążały z inwestycjami infrastrukturalnymi, deweloperzy woleli budować osiedla na obrzeżach miast. Polskie metropolie
zaczęły się rozlewać w zastraszającym tempie. Posiadacze zielonych ogródków któregoś
dnia obudzili się w gigantycznych korkach.
Nawet w uznawanym za niezakorkowane
miasto, Szczecinie podróż z Osowa, Warszewa zajmuje mnóstwo czasu, a jazda z Dobrej,
Bezrzecza, czy Pucic to już wyprawa na dziesiątki minut. Zajęcia pozaszkolne dzieci wymagają by rodzice pozostawali w centrum, bo
„szkoda czasu na przejazdy” a życie towarzyskie kwitnie głównie wokół grilla.

cze tej klasy apartamentowca, nasza inwestycja będzie więc zyskiwała
na wartości. Jednocześnie to dobre miejsce do życia, z gadżetami, które
cenimy, jak klimatyzacja, czy ogrzewanie podłogowe; wszędzie blisko,
no i parking jest pod budynkiem. Zdecydowaliśmy się na mieszkanie z tarasem, więc zyskaliśmy też panoramę miasta.
W budynku jest 67 apartamentów, połowa
z nich ma już właścicieli. Cena metra kwadratowego zaczyna się od 7 700 złotych. Największy apartament w „Black Pearl” znajduje
się na najwyższej kondygnacji budynku od
strony alei Niepodległości i ma 150 metrów
kwadratowych. Ma własną windę, klimatyzację, ogrzewanie podłogowe i wideodomofon
z bezpośrednim połączeniem z urzędującym
w lobby conciergem. Właściciel tego apartamentu (który jeszcze jest do kupienia) będzie
miał także do dyspozycji taras na dachu o powierzchni 40 metrów kwadratowych z niesamowitym widokiem na cały Szczecin.

– Tym projektem chcemy dać coś od siebie
Szczecinowi – mówi Małgorzata Wiszowata z Idea Inwest. – Zdecydowaliśmy się na
współpracę z renomowanymi architektami
z pracowni Dedeco, by zagwarantować wysoką jakość projektu. Mam nadzieję, że szczecinianie docenią oryginalną bryłę, ale także
chętnie będą odwiedzać deptak na ulicy
Szczytowej. To ulica, którą odtwarzamy przy okazji inwestycji i odda– Wizyta na budowie „Black Pearl” przekonała mnie, że to jest właśnie jemy mieszkańcom. Pojawią się przy nim lokale gastronomiczne i letnie
to czego szukamy – mówi pan Maciej. – W Szczecinie nie ma chyba jesz- miniogródki.
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Mieszkaj piękniej.
Aranżacje, Dekoracje, Emocje...

Oferujemy:
- bogaty wybór nowoczesnych tkanin,
zasłony, firany, poduszki,rolety
materiałowe, żaluzje, plisy, panele
okienne, karnisze, obrusy nietypowe,
kapy, tapety
- aranżacja i dekoracja okien
- doradztwo przy wyborze tkanin,
dodatków
- pomiary, szycie, montaż,
wieszanie dekoracji
- czyszczenie dekoracji okiennych

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

biuro: Szczecin, ul. Małkowskiego 16/2U

architekt wnętrz
e-mail: marek_brzezinski@wp.pl

Marek Brzeziński
projektowanie / nadzory / realizacja wnętrz

tel. 501 292 115

Elegancko
i na luzie
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Moda

Ubrani
w wiosnę

Wiosna zawitała do szczecińskiego
salonu Moda Club, w którym znajdziemy wyjątkowe kolekcje ubrań
zarówno dla pań jak i panów. Rozpoczyna się sezon na świeże stylizacje,
które wniosą do garderoby odrobinę
błękitnego nieba, granatu i połyskujących odcieni hibiskusa. A to wszystko za sprawą marki TAIFUN. Nowa kolekcja od GERRY WEBER obrała kurs
w marynarskie barwy, kwiatowe hafty, paski i kolory wiosny. ROY ROBSON również postawił w tym sezonie
na swobodę i świeżość.Stylowy mężczyzna w tym sezonie będzie łączył
ze sobą kolory błękitu, bieli, szarości.
Wyjątkowa moda dla wyjątkowych
ludzi…
ad
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Moda Club
Al. Wyzwolenia 1, Szczecin
www.modaclub.szczecin.pl

Moda
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Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
- dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski

„Horror
na Pomorzanach”
D

ziennikarstwo śledcze to ciężki kawałek chleba. Ciężki i niebezpieczny, ale czego się nie robi dla pieniędzy? Mimo niewielkiego obciążenia zawodowymi obowiązkami, czując się jednak
dziennikarzem, postanowiłem zgłębić temat o którym milczą
mainstreamowe media: POMORZANY OPANOWAŁY ZORGANIZOWANE
GRUPY PRZESTĘPCZE!
Podobnie jak w latach 60-tych w Szczecinie, gdy centrum zagarnęły
„bandy” Stefanków, Sorrenciaków, Delfinów i Parkowa, tak dziś zagrożone są Pomorzany. A ściślej, Budziszyńska za pętlą. Mieszkam, to wiem.
Grup jest kilka, ale wszystkie uprawiają proceder kradzieży, żebractwa,
wyłudzeń i wymuszeń. Mam na to niezbite dowody w postaci zarówno
dokumentacji fotograficznej, jak i osobistych doświadczeń. Tak, jaram.
Głupi jestem, więc Ania wyrzuca mnie na balkon, ale dzięki temu widzę
co się tu wyprawia. Nie dość, że patrzę na to wszystko wstrząśnięty, to
jeszcze narażony jestem na bezpośrednie zagrożenie. Oto bowiem jeden
z członków gangu „Sierpówek” wymyślił sobie, że to ja właśnie będę go
dokarmiał. Gdy tylko wyjdę na balkonowego dymka, natychmiast zjawia się z niebytu i głośnym stukaniem w parapet domaga kolejnej porcji
kaszy. Ostatnio nawet, gdy mnie nie widzi, siada na parapecie i straszy
głośnym „uhuuu!”. Bezczelność. Niewiele lepsze, a nawet dużo gorsze
są indywidua z bandy „Mewek”. Cóż to za wrzaskliwe i natrętne towarzystwo? Wszystko porwą, zjedzą i jeszcze między sobą się pobiją. Jeśli
myślisz Czytelniku, że odrobinę lepsze są „Wróblowate” toś w mylnym
błędzie. Małe, hałaśliwe, wszędzie wlizie, ściubnie, zaświergoli i jeszcze
kupę nawali. Fakt, niewielką, ale zawszeć to kupa.

krzyżówek. Te bardziej kolorowe, ale za to i pyskate bardziej. Od rana drą
pierze i dzioby chlupocząc i bełtając zimną wodę. Ja rozumiem, że łapy
marzną i wiosna idzie, ale czy to powód do burd i ganianek z pluskotem
i kwakaniem na pół miasta? Nie dalej jak wczoraj, widziałem jak jednego
staruszka ograbiła banda „Gołębi”. Do ostatniego okruszka, który niósł
osiedlową dróżką. Pewnie wracał z ZUSu. Grabieżcy nie zostawili mu
żadnych złudzeń, ani wobec okruszyn, ani ZUS-u.
Dziś rano gromkim głosem przemawiał kos pomorzańskiej mafii, zwanej
Kosa Nostra. O piątej rano!!! Dospać nie może? Ogólnie członkowie krukowatych źle wpływają zarówno na estetykę dzielnicy, jak i samopoczucie
mieszkańców. Łazi to takie czarne, z łbem spuszczonym w resztki trawy.
Czasem robaka wyciągnie, częściej kracze i kracze. Jeszcze coś wykracze.
A czasy przecież sprzyjają nieszczęściu, starczy w tiwi popatrzeć.
Niestety, proceder ów niecny pierzastych przestępców właśnie się nasila. Wraz z ociepleniem górę nad rozumem bierze chuć. Ja rozumiem, że
jak cieplej, to fajniej, ale żeby od razu dzioba drzeć na całe gardło?
Ciężka i pełna niebezpieczeństw jest praca dziennikarza śledczego. Ptasia grypa, obsranie i hejt w osiedlowej gazetce, to tylko niektóre z nich.
Postanowiłem więc zostać Szeryfem. Ktoś musi zaprowadzić tu porządek. Najpierw próbowałem ostrzec zainteresowanych. W newralgicznych miejscach rozsypałem kostki rosołowe. Może zrozumieją aluzję?

Rozrzucone kostki wyzbierał jednak ograbiony z okruszków staruszek.
Mamrotał przy tym: ”A żeby ich wszystkich nagła cholera…” Mniemam,
Odkąd puściły lody i roztopiła się kra na basenie, (bo mam dom z base- że chodziło mu o wspomnianych w felietonie ptaków? Wczoraj za wycienem, przeciwpożarowym ale zawsze) sytuacja zaczęła się wymykać spod raczką mojej „zielonej strzały” znalazłem kartkę zapisaną drżąca ręką:
kontroli. Do grona licznych band dołączyły „Kaczory”. W sensie samce „przydało by się ziele angielskie i listek laurowy”…
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Felieton

Zapraszamy na kuchnię chińską, japońską i tajską!

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

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

Gratulujemy 70-lecia klubu. Od 10 lat z dumą wspieramy Pogoń Szczecin. Razem na dobre i na złe!

Curry
na lekarstwo
Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler (Smakowity Blog Kulinarny)

Curry to nie tylko przyprawa (jak sądzi wiele osób), to przede wszystkim azjatycka potrawa, która może się składać z różnych rodzajów
mięs, bądź z wegetariańskich składników takich, jak np. tofu, zanurzonych w łagodnym bądź ostrym gęstym sosie. W skład sosu wchodzą m.in. (danie to występuje w przeróżnych odmianach): zielone, żółte lub czerwone, świeże i suszone papryczki chili, pasta krewetkowa,
kolendra, kurkuma, imbir, pieprz czarny, trawa cytrynowa… Trudno
nie lubić tej potrawy, jej smak i zapach obezwładnia każdego, do tego
stopnia, że w XVIII wieku w angielskich książkach kucharskich curry
było nazywane lekarstwem dla podróżników, tęskniących za Indiami.

Tajskie curry z cieciorki,
szpinaku i pomidorów
Składniki na 4-5 porcji:
» 1 szklanka ugotowanej
ciecierzycy
» dynia piżmowa, obrana
i pokrojona w kostką
1cmx1cm
» 3 łyżki pasty curry
» 200 ml mleka kokosowego
» 800 ml bulionu warzywnego
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Przygotowanie:
» w woku rozpuszczamy dwie łyżki mleka kokosowego,
» 150 g młodego szpinaku
» dodajemy pastę curry, mieszamy, aż się rozpuści.
» łyżeczka sosu sojowego
» dodajemy obraną i pokrojoną dynię, dokładnie mieszamy,
i łyżeczka sosu rybnego
» zalewamy bulionem, dodajemy trawę cytrynową i liście kafiru, gotujemy do
» 100 g pomidorków koktajlowych
momentu aż dynia zmięknie.
» sok z połowy limonki
» dolewamy mleko kokosowe i ciecierzycę, gotujemy 10 minut.
» 3 liście kafiru (liście limonki)
» przyprawiamy sosami sojowym oraz rybnym (do smaku),
» 1 łodyga trawy cytrynowej
» następnie dodajemy pomidorki, szpinak oraz sok z limonki,
» natka kolendry
» podajemy z ryżem

Pasta
curry
Składniki:
» 1 łyżeczka kuminu
» 1 łyżeczka ziaren kolendry
» 1/4 łyżeczki ostrej papryki w proszku
» 1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
» 1 łyżeczka kurkumy
» 2 łyżki oleju kokosowego
» 1 papryczka świeża chilli
» Przygotowanie:
» n
 a patelni bez tłuszczu prażymy kolendrę
i kumin około 4 minut, cały czas mieszając
» następnie uprażony kumin i kolendrę ucieramy w moździerzu na proszek
» na patelni rozpuszczamy olej na małym ogniu
» podsmażamy posiekaną chilli, następnie
dodajemy paprykę słodką i ostrą w proszku
dokładnie mieszamy tak, aby przyprawy się
dobrze połączyły, dodajemy kolendrę, kumin
i kurkumę, dokładnie mieszamy przez 3 minuty uważając zęby się nie przypaliła

Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl
www.facebook.com/studiokulinarnebataty
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Event bar -fundament
17 Schodów

Nie wszyscy Państwo wiecie że nie byłoby stacjonarnie 17 Schodów bez jego fundamentu, czyli mobilnej firmy Event bar. Agencji barmańskiej,
która nieprzerwanie od 9 lat obsługuje wszelkiego typu imprezy pod kątem barowo- alkoholowym.

N

ie wszyscy Państwo wiecie że firma Event bar to ogrom
sprzętu w tym 18 metrów mobilnego baru, 25 wyszkolonych
barmanów, którzy obsługują najbardziej prestiżowe imprezy
w Szczecinie ale też poza nim. Można by tu dużo wymieniać
ale przede wszystkim są to bankiety po turniejach tenisowych PEKAO
OPEN, XX Bal na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, otwarcia
salonów BMW Bońkowscy, Grupy Polmotor, Grupy Gezet, Mojsiuk Mercedes, imprezy POLMOTOR / ESKA na około 1000 osób, oprawa dla wystawców targów we Frankfurcie (Flash Professional), w Berlinie (Szczecińska fabryka wódek Starka), w Brnie (Maxim Tubes Company), czy
choćby obsługa prezydenta Rzeczpospolitej polskiej podczas otwarcia
Gazoportu w Świnoujściu.

fesjonalne, autorskie ale i znane na całym świecie koktajle pojawia się
również Event bar.

Nie wszyscy Państwo wiecie że Event bar to również wesela, konferencje, imprezy urodzinowe. Jak tylko pojawia się zapotrzebowanie na pro-

Foto: Przemysław Wojciechowski

Wszystkich Państwa zapewniamy że za organizację atrakcji jaką jest bar
i catering bierzemy całą odpowiedzialność, abyście Wy w tym czasie
mogli bawić się w gronie zaproszonych gości. Wystrój naszych barów
dopasowujemy odpowiednio do charakteru każdej imprezy, co daje nam
ogromną różnorodność obsługiwanych imprez.
Jeśli szukają Państwo odpowiedniej firmy cateringowej, wyspecjalizowanej w alkoholu – prosimy o kontakt. Po pierwszym evencie przekonacie
się Państwo, że był to dobry wybór.

reklama

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

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

Michał Majewski, szef kuchni Grand Park Hotel

Prezentacja

Park, woda
i dobra kuchnia

Wkrótce otwarcie Grand Park Hotel. Oprócz niezwykle urokliwego położenia (parku Kasprowicza, przy słynnym stawie Rusałka), eleganckich
wnętrz i luksusowego SPA, hotel będzie posiadał jedyną w swoim rodzaju restaurację. Zadba ona nie tylko o podniebienia hotelowych gości, ale
również klientów z zewnątrz. Nad jakością wysublimowanych potraw kuchni Hotelu GRAND PARK HOTEL **** czuwać będzie znany i ceniony
w branży szef kuchni Michał Majewski.
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N

asze menu to kuchnia europejska z naciskiem na śródziemnomorskie smaki– mówi Michał Majewski. – Autorskie receptury to nasz wyróżnik i gwarancja niezapomnianych doznań
kulinarnych. Każdy gość naszego hotelu, znajdzie satysfakcjonujące podniebienie smaki z niemal każdego zakątka naszego globu.
Będziemy te smaki przemycać, ale głównie w oparciu o lokalne produkty. Jako jedna z niewielu restauracji w regionie będziemy dysponować
również ciekłym azotem i niektóre dania będą w nim wykańczane przy
stoliku, na oczach gości.

racji będą bardzo zróżnicowane, od klasycznych po niecodzienne kompozycje smaków i przypraw, które stanowić będą o wyjątkowości tego
miejsca.
Tworzenie jednak wszystkiego od początku to największe i najprzyjemniejsze wyzwanie dla szefów kuchni. Można pokazać swoje najśmielsze
kulinarne pomysły. – Nasza kuchnia będzie się opierać o produkty regionalne, choć nie tylko, a wkomponowanie ich w menu jest jak najbardziej
dobrym pomysłem – potwierdza szef kuchni. – Mamy w naszym regionie
bardzo dobre miody i sery, o których wcześniej wspominałem. Równie
dobre warzywa i mięso. Na pewno będziemy sprowadzać z Wielkopolski
świetną wieprzowinę złotnicką, z Pomorza jagnięcinę, z Zielenicy pstrągi, jesiotry i kawior, poszukamy jakiś specjałów w sąsiadującej z nami
i należącej do naszego regionu Brandenburgii.

Michał Majewski doświadczenie zdobywał przez wiele lat, był szefem
kuchni m.in. w Hotelu Dana, w Dworku Bukowy Park, pracował również
w Hotelu Park czy norweskim Hotelu Vossevangen. – Należę do Szczecińskiego Convivum Slow Food – mówi szef kuchni. – W związku z tym
naturalne produkty naszego regionu na stałe zagoszczą w naszym menu.
Własny chleb, miody z zachodniopomorskich pasiek czy sery regionalne W restauracji Michała Majewskiego mile są widziane również osoby nieto nie jedyne atuty naszej hotelowej kuchni.
jedzące mięsa i weganie. – Menu autorskie pozwala na stałą modyfikację
potraw, zgodnie z preferencjami kulinarnymi naszych gości, dlatego bęLatem grillowanie na tarasie, rodzinne brunche, a wieczorami kolacje dziemy zmieniać co miesiąc menu „Szef kuchni poleca”, zadbam między
degustacyjne z selekcją win. – Karta jest już gotowa i będzie się zmienia- innymi o wkładkę wegańską i wegetariańską. Tu też jest spore pole do
ła sezonowo – tłumaczy Michał Majewski. – Co stanie się specjalnością popisu.
naszej kuchni o tym zadecydują goście lokalu, jestem ciekawy co szczególnie przypadnie im do gustu. Myślę, że po pierwszych kilku miesiącach
Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska i Michał Majewski
odkryjemy ten sekret.
Restauracja GRND PARK HOTELU**** nie tylko swoim wystrojem wpisuje się w klimat urokliwego Parku Kasprowicza i Rusałki, ale między
innymi, wyjątkową porcelaną w restauracji. – Z kuchnią jest jak z modą
– śmieje się kucharz. – Była kuchnia fusion, kuchnia molekularna. Teraz wracamy do korzeni, do podstaw. Każdy gotuje z tego co znajdzie
w swoim najbliższym otoczeniu. Potrawy serwowane w naszej restau-

Grand Park Hotel
ul. Słowackiego 18, 71-434 Szczecin
info@grandparkhotel.pl
www.grandparkhotel.pl
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Zadbana wiosną, olśniewająca latem
Z nadejściem cieplejszych pór roku większą uwagę przywiązujemy do naszego wyglądu. Po zimie zrzucamy z siebie warstwy grubych okryć
i odkrywamy partie ciała, które przez kilka ostatnich miesięcych były zakryte. Wiosna to okres, w którym szczególnie powinnaś zadbać
o swoją twarz jak i ciało.

N

a pewno zastanawiałaś się jakie zabiegi warto wykonać
w tym czasie, aby nasza skóra latem prezentowała się ładnie
i zdrowo. W pierwszej kolejności warto naprawić szkody, które wyrządziła skórze zima, zatem należy sięgnąć po zabiegi
regenerujące, odżywiające. W tym celu polecamy Wam zabieg, który
w ostatnich tygodniach bije rekordy popularności zarówno wśród pacjentów jak i gwiazd – Zaffiro. Zabieg jest dedykowany każdemu, kto
chce poprawić jędrność i elastyczność skóry, spłycić linie i zmarszczki
oraz przywrócić skórze blask, a jego zaletą jest także uniwersalność
w stosowaniu zarówno na twarz jak i wybrane partie ciała. Zaffiro to
nowoczesna, nieinwazyjna technologia termoliftingu, dająca natychmiastowe i długotrwałe efekty ujędrnienia skóry. Jego niezaprzeczalną
zaletą jest także to, że jest to zabieg tzw. „lunchowy” lub „bankietowy”,
ponieważ nie wymaga od nas poświęciania czasu na rekonwalescencje
i od razu po, możemy wrócić do swoich codziennych zajęć.
Kolejnym zabiegiem w zakresie nawilżenia i uelastyczenia skóry jest mezoterapia igłowa preparatem Neauvia Organic Hydro Deluxe. Produkty
z tej linii służą do wypełnienia ubytków tkankowych, biostymulacji kolagenu i napięcia skóry, co w efekcie daje naturalny i pełen witalności
wygląd. Hydro Deluxe został laureatem Perły Dermatologii Estetycznej
2017 w kategorii kompleksowa odnowa skóry i jest pierwszym na polskim
rynku, tak idealnie skomponowanym preparatem do biorewitalizacji skóry twarzy i ciała. Jest to luksusowa terapia odżywiająca, która działa
w trzech wymiarach – nawilżenia, odbudowy kolagenu i elastyny oraz ujędrnienia skóry. Preparat ten dopełnia linia kosmeceutyków, które stanowią pielęgnację pozabiegową, która pogłębia i przedłuża efekt zabiegu.

Bardzo często wiosną spotykamy się z problemem nadmiernego wypadania włosów, ponieważ zima to najcięższy dla nich okres. W celu poprawienia ich kondycji zalecamy zbilansowaną dietę, która dostarczy niezbędnych minerałów i witamin oraz odpowiednio dobraną pielęgnację,
a te działania dodatkowo możemy wzmocnić konkretnymi zabiegami, do
których należy między innymi mezoterapia osoczem bogatopłytkowym.
Efektem zabiegu jest zahamowanie wypadania włosów, odżywienie
struktury włosa, a także wysyp tzw. „baby hair”, czyli małych, nowych
włosków. Ponieważ pracujemy tutaj na preparacie autologicznym (własnym) to taka mezoterapia nie niesie za sobą ryzyka alergii i jest całkowicie bezpieczna, gdyż autologiczne osocze jest w 100% biokompatybilne
i neutralne immunologicznie. Idąc tropem idealnej kondycji włosów warto wspomnieć o karboksyterapii, która poprawia krążenie w tkankach
co przyczynia się do tworzenia nowych naczyń włosowatych. Terapia
dwutlenkiem węgla jest metodą naturalną, mało inwazyjną i bezpieczną, a jej efekty potwierdzone są licznymi doniesieniami naukowymi i badaniami klinicznymi. Zabieg ten w odpowiedniej konfiguracji możemy
połączyć z mezoterapią osoczem bogatopłytkowym, ponieważ mechanizmy obu technologii wzajemnie oddziaływują na siebie intensyfikując
stymulację i aktywację szeregu zachodzących procesów, dzięki czemu
terapia pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym okresie czasu.

Poddając się zabiegom wiosną i patrząc z szerszą perspektywą należy
jednak mieć na uwadze to, że w niektórych przypadkach, aby osiągnąć
satysfakcjonujące efekty potrzebna będzie seria zabiegów. Aby pomóc
Wam ze stworzeniem skutecznego planu działania przygotowaliśmy
specjalne pakiety promocyjne, które łączą w sobie, w zależności od pakietu opisane powyżej zabiegi oraz inne, które nasi specjaliści rekomenZwieńczeniem zabiegów ujędrniających jest zabieg Ultraformer, któ- dują jako najbardziej efektywne w ciepłych miesiącach roku.
ry gwarantuje stopniową poprawę jędrności tkanki podskórnej i skóry
oraz długotrwały efekt. Urządzenie Ultraformer wykorzystuje technologię HIFU (high intensity focused ultrasound), czyli zogniskowaną falę
Klinika Zawodny Estetic
ultradźwiękową służącą do podgrzewania tkanek, tj. skóra, tłuszcz i mięul. Ku Słońcu 58, Szczecin
śnie. W wyniku selektywnego podgrzania, tkanki mają tendencję do ob- tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
kurczania się. Dodatkowo w skórze dochodzi do mikrouszkodzeń, które
recepcja@estetic.pl
stymulują wytwarzanie nowego kolagenu. Zabieg ten ma rzeszę pacjenwww.klinikazawodny.pl
tek i pacjentów, ponieważ daje możliwość ujędrnienia każdej części ciała.
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NASA z pomocą
w implantach piersi

Większość kobiet marzy o pięknym, kształtnym i naturalnym biuście. W wielu przypadkach natura pomyliła przynajmniej jeden z wymienionych
elementów i dodatkowo zapomniała o odpowiednim rozmiarze. Na szczęście z pomocą przychodzi medycyna, a nawet – NASA.

N

ajlżejsze implanty na świecie wymyślone są przez Izraelczyków. Przy ich produkcji zastosowali kosmiczną technologię
z USA, a wyprodukowali w Niemczech. Ta innowacja dostępna
jest także w Polsce, a jedynym miastem, w którym stosowany
jest implant B-lite jest Szczecin.

gólnie posiadaczki bardziej obfitych kształtów. Ciężar ma znaczenie podczas wszelkiej aktywności fizycznej, zmniejszenie go o 1/3 zdecydowanie
poprawia komfort i samopoczucie. Argumentem przemawiającym za
lekkością jest także ziemskie przyciąganie. Brak jędrności i obwisłe piersi
spędzają sen z powiek pań, niezależnie od wielkości ich biustu.

Kosmiczna technologia

– Implanty pięknie wyglądają po zrobieniu, ale pamiętajmy, że czas i grawitacja działają na nasze ciało nieubłaganie. Piersi tracą z wiekiem swoją
Pierwszym lekarzem w Polsce, który zaczął stosować najlżejsze implanty jędrność, skóra elastyczność. Innowacja i lekkość, którą proponujemy
na świecie jest dr n med. Katarzyna Ostrowska-Clark, tę nowość przywio- daje nam możliwość próby przeciwdziałania skutkom grawitacji – dodaje
zła z Barcelony. Panie nadal mają możliwość wybrania wielkości i kształ- dr n. med. Katarzyna Ostrowska-Clark.
tu piersi, a teraz dodatkowo ciężaru. Ciekawostką i nowym elementem
zmniejszającym masę biustu nawet o 30%, jest powietrze.
Medycyna postępuje, a lekarze poszukują najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań, aby dać pacjentkom wybór. Implanty z technologią
– To nadal są implanty silikonowe ze specjalnym żelem w środku, ale są NASA mają wszelkie niezbędne certyfikaty i od kilku lat z powodzeniem
one wzbogacone tysiącami mikrosfer z powietrzem, które za pomocą sił stosowane są w Hiszpanii. Również w Szczecinie są pierwsze pacjentki,
i wiązań chemicznych odpychają się. To najnowsze i najbezpieczniejsze które już wybrały tę nowość Sama operacja nie wymaga dodatkowych
rozwiązanie w medycynie estetycznej – tłumaczy dr n. med. Katarzyna procedur, technika umieszczania implantu jest niezmienna. Specjalistom
Ostrowska-Clark właścicielka Medimel.
znana jest także torebka, w której znajduje się silikon stosowany od kilkudziesięciu lat. Jest to rozwiązanie łączące bezpieczne, sprawdzone maDzięki mikrosferom z powietrzem implanty nie odkształcają się i są teriały z nowoczesną technologią. Nowe piersi mogą być zatem nie tylko
zdecydowanie lżejsze. Waga piersi ma ogromne znaczenie w procesie piękne, kształtne, naturalne, powiększone, ale wręcz kosmiczne.
gojenia rany, obciążeniu skóry, a także w wyglądzie blizny pooperacyjnej. Dodatkowym atutem jest zdecydowanie większa przezierność dla
hp / Foto: Materiały prasowe
promieniowania rentgenowskiego, w porównaniu do powszechnie używanych wkładek. Gęstość silikonu w implantach B-lite pozwala łatwiej
ocenić stan piersi podczas badań lekarskich. Na przykład mammografii
ul. Nowowiejska 1E
dużo lepiej widoczne są gruczoły.
71-219 Szczecin
tel.
91 818 04 74
Wygraj z grawitacją
www.chirurgia-szczecin.pl
medimel.szczecin@gmail.com
Powiększenie piersi wiąże się z dodatkowym obciążeniem dla kręgosłupa. Większy biust to dodatkowe kilogramy dla pleców, wiedzą to szcze-
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dr Stoyan Dobrev

Prezentacja

Natura w ampułce

Medycyna estetyczna odchodzi od sztucznego i przesadzonego wyglądu naszych twarzy. Powrót do naturalności nie oznacza wcale z rezygnacji
z dobrodziejstw, jakie dają zabiegi. Jak dobrze wiemy kremy działają wyłącznie na powierzchni skóry. Wszystko co najlepsze dla nas, działa
od wewnątrz. Odpowiednia dieta, sport i sen to nie wszystko. Upływający czas potrzebuje jeszcze zastrzyku młodości.

O

powrocie do natury, zaletach kwasu hialuronowego i dlacze- Tak. Jego fenomen polega na jego składzie, który jest organiczny i zbligo wielkie usta nie są atrakcyjne, rozmawiamy z dr. Stoyanem żony do naszego, ludzkiego. Świetnie się wchłania i można go stosować
Dobrevem, lekarzem specjalistą medycyny estetycznej.
właściwie w pielęgnacji każdej części twarzy w dodatku nigdy nie uczula. Wszystko zależy oczywiście od stanu skóry, ale jest to dobra broń
Pracuje pan od wielu lat w Berlinie, ma tam pan swój gabinet. Teraz w walce z upływającym czasem. Po jego użyciu nasza twarz wygląda
przyszła pora na Szczecin i Studio Ernesta Kawy. Skąd pomysł by młodziej, na wypoczętą. W zależności od natężenia znikają zmarszczki
dbać o urodę i zdrowie również mieszkańców Szczecina?
mimiczne, bruzdy, kurze łapki, linie marionetkowe, mamy wygładzone
Przyjaźnię się z Ernestem od lat, pracujemy też razem w Berlinie. Na- skronie, okolice wokół ust. Można go stosować na szyję i dekolt oraz
mówił mnie bym zaczął pracować w jego nowym studiu w Szczecinie. w modelowaniu ust. Pracuję na kwasie Teyosal RH. Ma on bardzo noPolubiłem to miasto, ludzi tu mieszkających. Pochodzę z Bułgarii wiec woczesną formułę i występuje w trzech proporcjach. Od stężenia, któsłowiański temperament jest mi bliski (śmiech). Poza tym nie jestem re radzi sobie z pierwszymi oznakami starzenia się skóry, po naprawdę
związany z żadną kliniką, ten rodzaj praktyki lekarskiej pozwala na pew- głębokie zmarszczki. Wystarczy jedna aplikacji by odzyskać kilka lat.
ną wolność i swobodne przemieszczanie się. Bliskość Berlina i Szczecina Utrzymuje się też długo i co ważne nie tworzy na twarzy maski. Mówiąc
to ułatwia, mogę pracować w obu miastach.
prościej – gdy się uśmiechamy, kwas „uśmiecha się” razem z nami, gdy
marszczymy czoło – wypełniacz również się „marszczy”.
Spotkaliśmy się jednak żeby porozmawiać o zabiegach. Medycyna
estetyczna w Polsce przeżywa rozkwit. Coraz chętniej po nią sięga- Czy jest jakaś granica wiekowa, od kiedy należy rozpocząć przygodę
my. Brakuje nam czasem tylko umiaru…
z medycyną estetyczną?
Chyba wiem, co ma pani na myśli mówiąc o umiarze. Zadaniem medy- Nie ma, wszystko zależy od stanu naszej skóry. Dobrze jest zawsze
cyny estetycznej jest poprawa naszego wyglądu, a nie zmienianie go. przed skonsultować się z lekarzem, który powie co trzeba zrobić i czy
Zbyt napompowane policzki i wielkie usta to już przeszłość. Domyślam w ogóle jest taka potrzeba.
się, że wiele z pań chciałaby mieć usta jak Angelina Jolie. Z tym, że w jej
przypadku tak zadziałała natura, a jej skopiowanie nie każdemu pasuje. Dziękuję za rozmowę
W modelowaniu ust trzeba zachować zdecydowanie umiar, gdyż zbyt
Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
duże usta mogą nas oszpecić albo zupełnie zmienić rysy twarzy. Tutaj
panuje żelazna zasad 1:2. Górna warga zawsze jest mniejsza od dolnej.
Takie są proporcje i żeby nie nadać ustom karykaturalnego wyglądu należy się tego trzymać.
Ernest Kawa Hairdesigner
70-435 Szczecin
W pana gabinecie można skorzystać z szeregu zabiegów, ale jest
ul. Jagiellońska 95
pan szczególnym orędownikiem kwasu hialuronowego. To chyba jeden z lepszych wynalazków medycyny estetycznej.
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GINEKOLOGIA

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
Korekcja intymnych narządów zewnętrznych

Rehabilitacja po porodzie

Leczenie nietrzymania moczu

Vaginal Narrower

POŁOŻNICTWO
BADANIE USG

"Promocja wiosenna"
na wszystkie zabiegi 50 %.

Nieinwazyjna laserowa
ginekologia estetyczna

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

www.rajski.szczecin.pl

WI OSN A W P E Ł N I

Kwiaty
rabatowe
i balkonowe

Rośliny ogrodowe,
Drzewa, Krzewy,
Żywopłoty

Donice idekoracje,
Nasiona,
Nawozy

Szczecin, al.Wojska Polskiego / róg Zaleskiego
Szczecin, al.Bohaterów Warszawy / róg 26 Kwietnia
Szczecin, ul.Zaleskiego 2 / obok NETTO

rajski.szczecin

Prezentacja

Piękno na
najwyższym poziomie
Marosz – Gabinety Medycyny Estetycznej i Kosmetologii zostały stworzone z myślą o osobach, które poszukują innowacyjnych zabiegów
na najwyższym poziomie. Perfekcja, jakość, bezpieczeństwo oraz kameralna atmosfera, to tylko niektóre zalety tego miejsca. O atutach
najlepiej jednak opowiedzą właściciele – Agnieszka i Krzysztof Marosz.

N

a horyzoncie widać już coraz więcej nadchodzących promieni słonecznych. Z jakich zabiegów można skorzystać
u Państwa w gabinecie, aby przygotować ciało do lata?
W zależności od rodzaju problemu terapię dostosowujemy do
indywidualnych potrzeb pacjenta. Oferujemy szeroki zakres zabiegów:
głęboką przebudowę skóry, bezoperacyjny lifting, usuwanie przebarwień, naczyń, klasyczną likwidację zmarszczek czy modelowanie twarzy
oraz ust za pomocą kwasu hialuronowego. Usuwanie blizn, rozstępów,
redukcja tkanki tłuszczowej czy cellulitu to nie jedyne problemy, na które mamy rozwiązanie.

wanie frakcyjne przy jednoczesnym podgrzewaniu skóry za pomocą fal
radiowych z dodatkową terapią światłem LED. Za pomocą aplikatora
VIVACE RF poprzez elektrody mikroigłowe zostaje dostarczona energia
bezpośrednio do skóry właściwej, inicjując produkcję nowego kolagenu
oraz elastyny. Jednoczesna emisja czerwonego lub niebieskiego światła
LED ma za zadanie przyśpieszyć proces gojenia po zabiegu.

Jakie zalety ma VIVACE RF?
Przede wszystkim można go wykonywać cały rok, a jego skuteczność
jest porównywalna do lasera frakcyjnego. Krótki czas rekonwalescencji
oraz brak widocznego efektu złuszczania naskórka to nie jedyne zalety,
Sporo się ostatnio mówi o ograniczeniach związanych z wykonywa- na których zależy aktywnym zawodowo osobom. VIVACE RF można łąniem zabiegów. Mogliby Państwo powiedzieć kilka słów w tej kwe- czyć z innymi terapiami odmładzającymi w zależności od tego, jaki efekt
stii?
chcemy osiągnąć.
Zgadza się, niektóre zabiegi wiążą się z pewnym ograniczeniem np. ze
względu na warunki atmosferyczne. Głęboka przebudowa skóry najczę- Jakich efektów można spodziewać się po wykonaniu zabiegu?
ściej wymaga ingerencji lasera frakcyjnego. Jeżeli problem jest złożony Jest to zabieg dla osób, które chcą poprawić: jędrność, elastyczność skóskóra może wymagać serii zabiegów. Niestety okres nasłonecznienia ry, widocznie ją odmłodzić, zniwelować zmarszczki, zredukować pory
wymaga szczególnej uwagi, pielęgnacji po wykonywanych zabiegach. czy zmniejszyć widoczność przebarwień. Terapia sprawdza się także
Niestosowanie się do zaleceń może skutkować przebarwieniami.
przy usuwaniu rozstępów, różnego rodzaju blizn pourazowych, pooperacyjnych czy potrądzikowych.
W takim razie czy jest jakaś alternatywa dla osób, które chcą popraad / Foto: Materiały prasowe
wić swój wygląd w okresie wiosenno-letnim?
Staramy się, aby w naszej ofercie nie zabrakło również takich zabiegów,
które można wykonywać przez cały rok. Naszym pacjentom proponujemy nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie medycyny estetycznej i kosmetologii opartej na frakcjonowaniu mikroigłowym z terapią skojarzoMarosz Gabinety Medycyny
ną LED. VIVACE RF jest aktualnie najchętniej wykonywanym zabiegiem
Estetycznej i Kosmetologii
w naszych gabinetach.
ul. Kazimierska 2G/2, 71-043 Szczecin
tel. +48 691 504 423
Na czym polega ten zabieg?
email: info@drmarosz.pl
VIVACE RF to niepowtarzalność zastosowanej technologii. MikronakłuWyłączny dystrybutor

www.bogdanidermatologia.pl
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Szybko, mocno, skutecznie

Jest treningiem na miarę XXI wieku. Trwa maksymalnie 30 minut, a daje efekty jak dwugodzinny wysiłek na siłowni. Przekonała się o tym znana
szczecińska aktorka Sylwia Różycka, która dała się namówić właśnie na taki trening.

E

MS, o nim mowa, wzmacnia mięśnie, rzeźbi sylwetkę, ujędrnia
skórę, likwiduje cellulit, spala tkankę tłuszczową. W sporcie EMS
pozwala na poprawę wydolności, wzrost siły oraz rozbudowę
masy mięśniowej.

Niczym właściwie nie różni się od klasycznego treningu – wykonujemy
te same ćwiczenia, co na siłowni – z jednym małym wyjątkiem, kiedy
ćwiczymy mamy podpięte do ciała elektrody, gdyż EMS to inaczej elektrostymulacja mięśni. – Aby pobudzić mięsień do pracy potrzebny jest
bodziec dostarczany komórkom mięśniowym poprzez nerwy motoryczne (ruchowe), które funkcjonują w oparciu o zjawiska elektryczne – tłumaczy działanie Anna Jagniątkowska, trener personalny i właścicielka
EMS Studio. – Na specjalną bieliznę zakładamy kamizelkę, wyposażoną
w elektrody. Następnie podłączamy ją do specjalnego urządzenia i rozpoczynamy trening. Podczas ćwiczeń mózg wysyła impulsy elektryczne
do mięśni wywołując ich skurcz. W związku z tym, że w EMS mózg zastępuje maszyna, która generuje te impulsy, możemy dotrzeć do konkretnych włókien mięśniowych. Dzięki temu mamy trening całkowicie
pod kontrolą i możemy zastosować różne jego opcje. Nie mamy czasu na
trening a chcemy być w dobrej formie? EMS to doskonała alternatywa.
Szybko, mocno i skutecznie.
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ad / Foto: Dagna Drążkowska / Modelka: Sylwia Różycka
al.Wojska Polskiego 31/4
70-473 Szczecin
tel. 783 312 310
trening@studioems.com.pl
www.studioems.com.pl

Jeśli odczuwasz takie dolegliwości, jak:
▪ osłabienie
▪ zawroty głowy
▪ zaburzenia koncentracji uwagi
▪ szumy w uszach
▪ drażliwość
▪ senność
A dodatkowo:
▪ Twoja skóra jest blada,
▪ paznokcie łamliwe
▪ a włosy wypadają w ilości większej niż
zwykle

TO NIE MUSI BYĆ PRZEMĘCZENIE
TO MOGĄ BYĆ OBJAWY ANEMII
Z NIEDOBORU ŻELAZA
Aby to sprawdzić w Laboratorium Spółdzielni
MEDICUS można wykonać badania:
Morfologia krwi obwodowej z rozmazem,
Poziom żelaza oraz całkowita zdolność
wiązania żelaza (TIBC), Poziom Ferrytyny
W
laboratorium
Analitycznym
S.P.L.S.
Medicus wykonujemy również badania
z
zakresu
Hematologii,
Koagulologii
(krzepnięcia krwi), Biochemii, Immunochemii
(hormony tarczycy, hormony płciowe,
zakażenia wirusowe), Serologii grup krwi
i Analityki Ogólnej.
Istnieje
również
możliwość
podglądu
wyników
przez
stronę
internetową
www.medicus.szczecin.pl
Szczecin Plac Zwycięstwa 1
www.medicus.szczecin.pl
tel.: 91 434 73 06

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Witam, w tym roku skończę 50 lat, jestem w okresie menopauzalnym i prócz dolegliwości takich jak drażliwość i uderzenia gorąca zaczęłam zauważać również problemy ze skórą. Zawirowania hormonalne wywołały na mojej skórze nie tylko zmarszczki, ale również
pryszcze. Co powinnam zrobić, aby temu przeciwdziałać?
Menopauza ma wpływ na cały organizm i wiąże się nie tylko z radykalnym obniżeniem poziomu estrogenów. Gospodarka hormonalna całego
organizmu zostaje zaburzona. Jaki ma to wpływ na skórę? Gwałtownie
spada w niej produkcja kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Zaburzeniu ulega też proces różnicowania się keratynocytów. To wszystko
powoduje mnóstwo niekorzystnych zmian w jej wyglądzie. Skóra staje
się cieńsza, bardziej sucha, wiotka, traci ładny koloryt, pojawiają się na
niej plamy i przebarwienia. W tym okresie warto regularnie korzystać
z zabiegów kosmetologicznych i medycznych. Nie muszą być ani bardzo

drogie, ani bardzo inwazyjne, ważna jest natomiast systematyczność.
W przypadkach problematycznej skóry (skłonność do okresowych stanów zapalnych – pryszcze) zalecam LED terapię, a następnie wykonywanie systematycznych i indywidualnie dobranych peelingów oraz IPL
terapię. W przypadku zmarszczek możemy wspomóc się organicznymi
wypełniaczami lub zabiegami mezoterapii z kwasem hialuronowym
i hydroksyapatytem wapnia. Natomiast przy skórze wiotkiej z drobnymi
zmarszczkami i pojawiającymi się niedoskonałościami możemy zaproponować terapie łączoną, polegającą na poddaniu skóry działaniu lasera
frakcyjnego, a następnie aplikacji Pani własnego osocza bogatopłytkowego. Laser punktowo termicznie uszkodzi skórę, stymulując ją do
intensywnej regeneracji. Z kolei osocze, dzięki wysokiej koncentracji
czynników wzrostu, jeszcze silniej pobudzi procesy naprawcze. Gojenie
nastąpi dość szybko, a skóra z pewnością będzie jędrniejsza, gładsza
oraz bardziej nawilżona i świetlista.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Inwestycja w samochody

Porsche 911 Carrera RS
Kolekcjonowanie samochodów nie musi oznaczać posiadania wyłącznie klasycznych, zabytkowych aut. Wiek pojazdu rzadko jest głównym
elementem determinującym jego atrakcyjność jako lokaty kapitału. Budowę własnej kolekcji można rozpocząć od inwestycji w samochody
nowe, lecz rzadkie. To właśnie rzadkość określa wartość samochodu jako alternatywnej inwestycji kolekcjonerskiej.

P

osiadanie kolekcji samochodów może być ciekawym hobby,
przynoszącym osobistą satysfakcję, ale może być także traktowane jako inwestycja kapitału. Aby zakup samochodu można
było traktować jako inwestycję kapitału trzeba założyć, że zyska on, a przynajmniej nie straci na wartości w długim terminie. Tymczasem, jak wiadomo, większość pojazdów traci swoją wartość w miarę
użytkowania.
Czynnikiem pozwalającym odwrócić tę zasadę jest rzadkość auta. Wiara
w to, że rzadkie samochody będą w długim terminie zyskiwać na wartości jest podstawą, którą kierują się kolekcjonerzy na rynkach europejskich i amerykańskich. Co ważne, dotyczy to nie tylko samochodów
„z historią”, ale również takich, które mają nie więcej niż 10 lat.

3. Auta zabytkowe, klasyczne
Niezależnie od liczby wyprodukowanych egzemplarzy oraz tego, czy
auto było popularne czy też sportowe lub luksusowe, samochody mające powyżej 30 lat są rzadkością. To one stają się najbardziej interesującą
formą lokowania kapitału: popyt na samochody klasyczne jest obecnie
bardzo wysoki, a zainteresowanie prasy, jak i potencjalnych inwestorów,
rośnie w miarę pojawiania się nowych rekordów cenowych w zawartych
transakcjach.

Nie wszystkie jednak auta klasyczne są od początku atrakcyjną lokatą
kapitału. W przypadku wielkoseryjnych samochodów, takich jak popularne za czasów PRL-u Syrenki czy „Maluchy”, a za zachodnią granicą Renault 5 czy Opel Rekord, działa taka zasada, że auta te muszą najpierw
mocno stracić na wartości, zrównując się nawet z ceną złomu, aby kilka
Traktując rzadkość jako fundament, można wyodrębnić osiem kategorii lub kilkanaście lat później znów zyskać. Wtedy bowiem zaczyna działać
pojazdów, które warto kolekcjonować pod kątem lokaty kapitału. Są to: zasada rzadkości.

1. Samochody wyprodukowane w małej liczbie
Mowa tutaj o krótkich seriach samochodów drogowych, wypuszczonych
w liczbie mniejszej niż 100 egzemplarzy. Do tej kategorii zaliczamy też
prototypy zbudowane tylko w jednym bądź kilku egzemplarzach, które
trafiły do rąk prywatnych, sprzedane przez dane biuro designu lub producenta.

4. Motoryzacyjne gwiazdy
Są to auta sportowe, drogie, limitowane serie prestiżowych producentów, gdzie każdy model jest wyprodukowany w liczbie rzadko przekraczającej 5000. Do tej kategorii należą samochody typu supercars, czyli
auta supersportowe, które bardzo często stają się celem kolekcjonerów
już w momencie pierwszej prezentacji. Można do nich zaliczyć takie samochody jak, na przykład, Ferrari Enzo wyprodukowane w 499 egzem2. Auta krótkich serii budowane przez studia designu samochodo- plarzach, czy Porsche Carrera GT.
wego
Włoskie firmy takie jak, Bertone, Giugiaro, Zagato czy Pininfarina, Przykładem takiej perełki może być greckie Lamborghini Miura wystaoprócz tradycyjnych zleceń wielkoseryjnych dla producentów samocho- wione na aukcję Coys w 2012 roku. Jest to samochód-gwiazda, pierwszy
dowych – jak na przykład Pininfarina dla Ferrari czy dla Peugeota – do supercar od Lamborghini, wyprodukowany w liczbie 764 egzemplarzy.
dzisiaj specjalizują się w krótkich seriach specjalnych aut. Są to, co praw- Jednocześnie jest to już pojazd zabytkowy, bo z 1970 roku, z ciekawą
da bardziej popularne, ale wciąż luksusowe modele. Produkcja takich aut historią – był prezentem znanego przedsiębiorcy Aristotle Onassisa dla
jest kontynuacją tradycji tak zwanego “coachbuildingu” z lat 30., polega- popularnego piosenkarza greckiego.
jącego na wysyłaniu gotowych podwozi z silnikami do firm specjalizujących się w produkcji karoserii.
5. Samochody marzeń
Od początku istnienia motoryzacji, pojazdy drogie, sportowe, przeznaObecnie, mimo wyzwania technicznego jakim jest nadwozie samono- czone dla elity były obiektem marzeń wielu pasjonatów, zarówno przed,
śne, studia designu wciąż potrafią całkowicie przebudować wielkoseryj- jak i po II wojnie. Od lat 80. ubiegłego wieku określa się je jako „samochony model luksusowej marki zmieniając w nim parametry oraz karoserię. dy z plakatu” – poster cars. Chodzi o tę kategorię marek i modeli które
Tego typu limitowane serie są często zamawiane przez samych produ- wśród pasjonatów wyzwalają emocje, radykalnie inne niż pojazdy wielcentów. Tak jest w przypadku Astona Martina oraz studia designerskie- koseryjnej produkcji, których głównym celem jest transport osób. Marki
go Zagato. Bardzo rzadko tego typu samochody przekraczają liczbę stu takie, jak Aston Martin, Porsche, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce z wiekiem
wyprodukowanych egzemplarzy.
stają się gwarantem atrakcyjności inwestycyjnej dla kolekcjonerów.
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Ford GT40

6. Auta oryginalne, ocalałe
Do tej kategorii zaliczają się samochody odnalezione po wielu latach,
które zostały zakupione jako nowe, a następnie zostały wstawione do
garażu z minimalnym przebiegiem. Dziś są rzadkością, niezależnie od
typu lub marki samochodu. Wielu kolekcjonerów, szczególnie w Stanach
Zjednoczonych, poszukuje tego typu samochodów od kiedy zaczęły one
osiągać znaczne wartości na aukcjach motoryzacyjnych. Przykładem
takiego samochodu jest wspomniane wyżej Lamborghini Miura – ten
egzemplarz stał zaparkowany i stał nieruszany przez ponad 30 lat w podziemnym parkingu hotelu Hilton w Atenach.

wkład w historię motoryzacji. Bolidy Formuły 1, czy auta, które wygrywały długodystansowy wyścig Le Mans, są od dawna poszukiwane przez
kolekcjonerów, mimo znikomych możliwości użytkowania.

8. Limitowane serie modelowe o rzadkich rozwiązaniach technicznych
Producenci samochodowi bardzo często uciekają się do zabiegu limitowanych edycji. Są to zazwyczaj modyfikacje tylko i wyłącznie kosmetyczne, koncentrujące się na zmianie tapicerki czy też palety kolorów.
Tego typu auta bardzo rzadko są atrakcyjną lokatą kapitału. Inaczej jest
w przypadku krótkich serii samochodów o nowatorskich rozwiązaniach
7. Samochody z ciekawą historią lub należące do znanych osób
technicznych, innych od reszty gamy modelowej, które zmusiły produPojazdy zmotoryzowane są nieodłączną częścią historii XX wieku. Sa- centa do zabiegów homologacyjnych. Można przytoczyć tutaj przykład
mochody takie, jak Mercedesy Hitlera, VW Golf Benedykta XVI, czy inne Ferrari 550 Barchetta z 2001 roku, czy Porsche 911 Carrera RS z 1973 r.
samochody głów państw zawsze będą obiektami wartymi kolekcjonowania. To samo tyczy się samochodów wyścigowych mających znaczący
ad / Foto: materiały prasowe

Zagato Aston Martin DB7
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Na rowery
do Szklarskiej Poręby
Chociaż Szczecin leży (prawie) nad morzem, to nie samą wodą człowiek żyje, kochamy też jazdę na rowerze. Jak na rowery, to najlepiej w góry.
Połączenie roweru z górami, to idealny sposób na urlop – najlepiej w Szklarskiej Porębie.

P

o pierwsze to miasto jest przepięknie położone. Leży w dolinie
rzeki Kamiennej a góruje nad nim dostojna Szrenica (1362 m
n.p.m.) uwielbiana przez narciarzy alpejskich jak i miłośników
nart biegowych przez specyficzny klimat doliny Jakuszyc która
jest dzielnicą Szklarskiej Poręby. Niewiele jest w Polsce obszarów tak
sprzyjających rekreacji, jak okolice Szklarskiej właśnie. Cisza, wciąż
zmieniające się krajobrazy, w zależności od oświetlenia czy pory dnia,
połączone z szumem krystalicznie czystych potoków i wodospadów,
spadających w otoczeniu granitowych skał – to elementy wpływające
niezwykle kojąco na naszą naturę i samopoczucie.
Po drugie – to rowerowa kraina. Nikogo, kto zasmakował górskiej turystyki rowerowej, nie trzeba przekonywać o atutach tej formy aktywnego
wypoczynku. A ci, którzy dopiero myślą by spróbować swoich sił w tak
pięknych okolicznościach przyrody – zachęcać trzeba a nawet należy.
– Przemierzanie górskich szlaków na dwóch kółkach daje możliwość
pokonywania większych dystansów niż turystyka piesza, niesie ze sobą
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poczucie przestrzeni i niezależności, niejednokrotnie podnosi poziom
adrenaliny oraz przysparza wiele pozytywnych emocji – przekonuje
z uśmiechem organizator obozu rowerowego ze Szrenicowego Dworu.
– Zatrzymując się w Szklarskiej Porębie na dłużej nie zaznamy nudy.
Szeroki wybór propozycji stwarza możliwość zwiedzania okolic każdego
dnia inną trasą. Nie trzeba być też zawodowcem, wystarczy rower górski
i dobry humor.
Sezon obozów rowerów w Szklarskiej Porębie rusza w maju. To właśnie
wspomniany uroczy Szrenicowy Dwór oferuje schronienie uczestnikom
rowerowych eskapad. – Obóz trwa sześć dni, jest skierowany do każdego. Nie trzeba być super rowerzystą by wziąć w nim udział. To dobra
okazja także dla amatorów tej rekreacji, w każdy wieku – mówi organizator. – Szrenicowy Dwór zapewnia oprócz noclegów i wyżywienia, opiekę
trenerską, codzienne treningi rowerowe, zapas napoju izotonicznego,
dostęp do serwisu. Można też na miejscu wypożyczyć rower, jeśli nie ma
się własnego.

Codzienne treningi to 20 km wycieczki w głąb niezwykle pięknych Karkonoszy i Gór Izerskich, pod czujną opieką trenera w osobie Michała Kapusty. – Michał zna się na rowerach jak nikt inny – zachwala pomysłodawca
całej inicjatywy. – Na co dzień jest sportowym menadżerem i redaktorem na portalu naszosie.pl. Relacjonuje zawsze najważniejsze imprezy
sportów rowerowych, zna się doskonale na kolarstwie szosowym, stąd
jego obecność na Tour de Pologne. Do tego jest specjalistą od sprzętu
rowerowego i przesympatyczną osobą. W jego obecności można czuć
się bezpiecznie a wspólne rowerowe wycieczki to czysta przyjemność.
Jeśli nadal się wahacie nad opcją majowego wypoczynku to damy wam
kolejny niepodważalny argument stojący za eskapadą wśród gór. Ze

Szczecina do Szklarskiej Poręby wbrew pozorom nie jest daleko, dzięki
dobremu połączeniu to tylko pięć godzin jazdy samochodem. Cóż więcej
potrzeba? Chyba tylko zapakować siebie, swoją, rodzinę lub przyjaciół
do samochodu i ruszać w drogę.

ad / Foto: materiały prasowe
Hotel “Szrenicowy Dwór”
Wzgórze Paderewskiego 12
Szklarska Poręba
Tel. : (+48) 75 - 717 34 61
www.hotelszrenicowydwor.pl
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Daniel Źródlewski

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

Recenzje teatralne
Iwan Wyrypajew, „Pijani”
Teatr Współczesny w Szczecinie, reż. Norbert Rakowski

Foto: Piotr Nykowski

jest busolą – wskazującą w życiu drogę do szczęścia, które tak trudno
odnaleźć w otaczającym świecie. A ten, autor tekstu Iwan Wyrypajew,
przedstawia nader brutalnie, albo… po prostu prawdziwie. Świat w „Pijanych” jest pełen zdrady, niespełnionej miłości, pragnień, zazdrości, ambicji, fałszu, rutyny, kłamstwa, nadziei… Można by tak w nieskończoność.
To nieco przerysowany obraz współczesności, brutalnej i sprzecznej.
Alkohol uwalniania emocje, otwiera serca, a tym sam słowa i wreszcie
prawdę. „Pijani” obnażają nasze słabości, wprost, bez próby przypudrowania czy przemilczenia tego co niewygodne czy wstydliwe. I choć nie
raz wywołuje to salwy śmiechu, rzecz jest do bólu uwierająca i to, niemal
bez wyjątku, każdego. Wszystko z dużym wyczuciem teatralnej formy
oraz rzetelnym odczytaniu intencji autora. Co ciekawe, reżyser Norbert
Rakowski, znany jest szczecińskiej publiczności z wcześniejszych lżejszych, komediowych realizacji.
Zespół aktorski Teatru Współczesnego nieustannie zaskakuje, albo inaczej, wręcz przeciwnie… obyło się bez zaskoczenia, gdyż bez wyjątku
wszystkie kreacje w spektaklu to absolutne mistrzostwo! Nie ma tu słabej roli, nawet debiutujący na scenie przy Wałach Chrobrego – Karolina
Sawka oraz Konrad Eleryk, błyskawicznie „przesiąkli” niepowtarzalną
energią i stylem zespołu. Jednak jeśli mowa o zaskoczeniu, to po wyrywkowym tylko zapoznaniu się z tekstem, zdziwił mnie rytm przedstawienia – nie spodziewałem się, tak onirycznego charakteru akcji. Wyobrażałem sobie tempo szalone, nieco chaotyczne i wreszcie „pijane”. To
jednak nie ma wpływu na pozytywną ocenę interpretacji, uległem bez
reszty tej dziwnej, niepokojącej melodii.

Jeden z bohaterów sztuki twierdzi, że „Bóg zawsze rozmawia ze światem
poprzez tych, którzy są pijani”, inny – choć nie wierzy w Boga – czasem
„słyszy w sercu jego szept”, szczególnie wyraźny po wypiciu kilku głębszych. Dla nich i kolejnych postaci ów szept albo rozmowa z najwyższym
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Świetnie zorganizowano przestrzeń spektaklu, którego akcja toczy się
w kilku miejscach – w mieszkaniu, w klubie, czy na ulicy. To obok mobilnych i lekkich elementów dekoracji kapitalny mapping, wyraźnie wskazujący zmiany przestrzeni. Autorką scenografii jest Maria Jankowska.
Znakomita i adekwatna jest także oprawa muzyczna, dobrana przez
samego reżysera.
„Pijani” to ważny dla szczecińskiego Współczesnego spektakl, świetnie
wpisujący się w prowadzony tu od lat oryginalny i intensywny teatralny
dialog, oraz osobny artystyczny charakter. Fakt pierwszej inscenizacji
właśnie tu, wymownie podkreśla także rangę szczecińskiej sceny na teatralnej mapie Polski.

Rafał Podraza

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

Maria Szabłowska, Andrzej Korzyński

Znam wszystkie wasze numery
Wydawnictwo: Agora, 2018

Pytanie za tysiąc punktów… Kto z nas nie zna
piosenek: „Mydełko Fa”, „Motylem jestem”, „Do
łezki łezka”, „Meluzyna”, czy utworów z „Akademii Pana Kleksa”? Wydaje mi się, że niewielu.
Ich autorem jest multiinstrumentalista, kompozytor, tekściarz - Andrzej Korzyński, który
w bardzo (momentami) szczerej rozmowie ze
znaną dziennikarką i przyjaciółką gwiazd, Marią Szabłowską, zdradza kilkanaście tajemnic
polskiego i europejskiego show-biznesu. Jest
więc w elegancko wydanej książce sporo o jego
muzyce filmowej, ten wątek jest bardzo bogaty
i odkrywczy. Przykładowo, zupełnie nie wiedziałem, że Korzyński tak często pisał muzykę
do filmów zagranicznych! Jest także o jego żonie (córce komunistycznego ministra, Włodzimierza Sokorskiego), o przyjacielu ze szkolnej
ławki, reżyserze Andrzeju Żuławskim, Andrzeju
Wajdzie i wielu innych ludziach, z którymi pracował. To ewidentne plusy.
Czas – niestety - na minusy… zdjęć w książce
niezbyt wiele, ma się wręcz wrażenie, że pan
Andrzej całe życie dosłownie uciekał przed

aparatem. Podobnie niewiele w tym wywiadzie-rzece o utworach i gwiazdach dla których
pisał. O tyle mnie to smuci, że to rozdział przeze mnie najbardziej wyczekiwany... Opowieści
o kulisach powstawania piosenek jest niewiele,
o tyle szkoda, bo Korzyński pisał dla największych. Jest malutkie wspomnienie o Piotrze
Szczepaniku, Czesławie Niemenie, Maryli Rodowicz, Marku Kondracie o Franku Kimono i… tyle.
Gdzieś, zupełnie pomiędzy wierszami, pojawia
się nazwisko Krystyny Jandy, Ireny Jarockiej,
Zdzisławy Sośnickiej, czy Małgorzaty Ostrowskiej. Jak dla mnie, brakuje barwnych opowieści
o tym jak się z gwiazdami pracowało, jakie były
w prywatnych relacjach.
Książka na pewno jest warta przeczytania, pokazuje nam siermiężną Polskę i próbę funkcjonowania w niej przez artystów, ale powtórzę,
jeśli ktoś szuka w niej wyłącznie ciekawostek
o naszych gwiazdach piosenki, będzie głęboko
rozczarowany. Ewidentnie widać, że kompozytor swoje piosenki traktował z przymrużeniem
oka.
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IMPLANTY, LECZENIE ORTODONTYCZNE INVISALIGN,
CYFROWA PROTETYKA Z LECZENIEM STAWÓW SKRONIOWO- ŻUCHWOWYCH,
MEDYCYNA ESTETYCZNA, LICÓWKI CERAMICZNE.

Lighthouse Dental Szczecin, ul.Arkońska 51/5, tel. 732 530 009, www.lighthousedental.pl,

/Lighthouse Dental
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Sztuka
w lesie

„Darkness” René Holma (na zdjęciu) to pierwsza polska wystawa malarstwa duńskiego artysty. Ze szczecińskim środowiskiem sztuki nawiązał
kontakt jednak wcześniej, w 2015 r., tworząc mural na budynku Stowarzyszenia Twórców i Producentów Sztuki. Wszystkie prace pokazywane
w Trafostacji Sztuki łączą trzy elementy: las, mrok i człowiek. Las jest
preferowanym przedmiotem malarskich poszukiwań artysty. Wystawa
składa się z jedenastu obrazów. Elementem ekspozycji, wytworzonym
przez artystę, jest instalacja, złożona z kilkunastu drzew, krzewów, gałęzi rozłożonych na podłodze, lamp oraz trzymetrowej drabiny-neonu. Rzeczy widziane w przestrzeni odpowiadają obiektom zaprezentowanym na
płaszczyźnie płócien, co powoduje, że mrok sali przenika się z ciemnym
światem obrazów. „Las postrzegany jest jako naturalnie spokojne miejsce, przestrzeń spaceru, cielesnego i psychicznego relaksu. Lecz w środku nocy ten sam las staje się przestrzenią, w której większość z nas nie
chciałaby się znaleźć.” – mówi artysta.

Pan Cogito
i Anna

PRESTIŻ
PATRONUJE

„Pan Cogito przygody z muzyką” to spektakl oparty na twórczości Zbigniewa Herberta. Przypowieści inspirowane muzyką, mitologią i przemyśleniami P. Cogito mające przedstawić świat w którym zawsze jest
miejsce na prawdę, godność i bezkompromisowość. Za twórczość Herberta tym razem zabrała się znakomita aktorka Anna Seniuk. Z pomocą
harfistki Emilii Raiter przygotowała spektakl muzyczno-słowny. Herbert
był wielkim melomanem i znał się na muzyce, często używał w poezji
terminów muzycznych i opisu dźwięków jako metafory. Z czułością opisywał instrumenty muzyczne i wyrażał swoje zdanie – poprzez myśli p.
Cogito – o muzyce współczesnej. Obcowanie z twórczością Zbigniewa
Herberta wymaga skupienia i czasu na refleksję, stąd potrzeba „oddechu”, którym jest muzyka. Dźwięki harfy nie przeszkadzają słuchaczowi,
wręcz przeciwnie – zabierają go w intymny świat własnych przemyśleń.
Kino Zamek, 23 kwietnia, godz.18

ad

Trafostacja Sztuki, od 5 kwietnia, godz.19
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Mierzyn ul. Topolowa, bezczynszowe apartamenty już od 390 tys. zł

Szczecin, ul. Monte Cassino 4

www.madurainvestmen.pl
www.maduranieruchomosci.pl

tel.: 501 507 678; 501 679 678
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Przedmiot
miłości

„Oświadczyny” to jednoaktówka sztuki arcydzieła należącego do klasyki światowego teatru. Antoni Czechow znany jest głównie z dramatów odtwarzających tragizm egzystencji zwykłych, przeciętnych ludzi,
zazwyczaj pozbawionych woli działania. W jednoaktowych komediach
Czechow zawarł nie tylko konflikty w aspekcie ogólnoludzkim, społecznym, czy rosyjskim, ale posługując się sytuacją komiczną, nakreślił świetnie „psychologię miłości”. Bergman mawiał, że to właśnie u Czechowa
zrozumiał do jakiego stopnia miłość jest „przedmiotem nieuczonym”
w szkole. Wszyscy studiujemy matematykę czy filozofię, a o miłości nie
wiemy nic. W tej komedii widać wpływy długoletniej pracy Czechowa
ze Stanisławskim, reformatorem teatru, twórcą teatru nowoczesnego,
który przywiązywał wielką wagę do portretów psychologicznych postaci. Bohaterowie „Oświadczyn” nie są pozbawieni woli, kobiety zaś pełne
werwy i wiedzą czego chcą. W Teatrze Kameralnym komedię Czechowa
zrealizował Michał Janicki, który też zagra jedną z postaci.
Teatr Kameralny, 14,15,18,22 kwietnia, godz.17

ad
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Dobrze mieć
PRO8L3M

W ciągu kilku lat stali się fenomenem na polskiej scenie hip hopowej.
Słucha się ich zarówno na osiedlach, jak i w korporacyjnych biurach,
Na ich koncerty przychodzą wszyscy, niezależnie od tego skąd pochodzą. PRO8L3M to skład tworzony przez MC Oskara i producenta DJ
Steez83 znanego szerszemu gronu słuchaczy choćby z projektu Niewidzialna Nerka czy występów z duetem Sokół i Marysia Starosta. Ich
wydana w podziemiu EP-ka „C30-C39” zyskała uznanie wśród słuchaczy jak i krytyków, przez wielu nazywana nawet największym odkryciem muzycznym od lat. Muzyka PRO8L3Mu jest efektowna, filmowa,
naszpikowana odniesieniami do popkultury, ale jednocześnie pozostaje
hardkorowa, bezkompromisowa i mroczna. „Nie wypowiadasz swoich
pragnień, krępujesz się tym, wstydzisz się, a nagle słyszysz, że ktoś się
nie p******i. Nie dość, że tak żyje, to jeszcze nawija o tym na płycie. (…)
Wywodzimy się, skąd się wywodzimy. Jasno określamy to na płytach.
Darzymy szacunkiem każdą osobę.” – tłumaczy popularność duetu DJ
Steez83.
K4, 26 kwietnia, godz.20
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Życie
bez stresu
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Ostra
jazda
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Wraz z nadejściem wiosny ekipa entuzjastów chce obudzić mieszkańców
Szczecina oraz okolic i zmotywować ich do świadomego zadbania o swoje zdrowie wykorzystując alternatywne metody. W ciągu dwóch dni Festiwalu Stress Off, podczas wielu wykładów i warsztatów, będzie okazja
poznać cały szereg technik masażu, różne rodzaje pracy terapeutycznej
oraz zmierzyć się z podstawami zdrowego odżywiania. W programie imprezy znalazły się, m.in. pokazy masażu Hauora i tajskiego, automasaż,
Nirvana fitness, joga śmiechu, afro dance, gimnastyka słowiańska, taniec indyjski, fitoterapia, refleksologia, doskonalenie energii miłosnej,
makrobiotyka, warsztat relaksacyjny, koncert mis i gongów. Nie zabraknie debaty tematycznej oraz spotkań z terapeutami i coachem, którzy
podzielą się wiedzą o wpływie umysłu na nasze zdrowie. Festiwal stawia
na prelegentów praktyków, którzy na co dzień pracują technikami, które
zaprezentują uczestnikom imprezy. Szczegóły: stressoff.pl.

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 sztuki „Ostra
jazda”, którzy z dnia na dzień utracili pracę? Nie chcą walczyć o nową
posadę i czekać miesiącami na zatrudnienie. Sami wymyślają sobie zajęcie. Wpadają na karkołomny i 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. Spektakl warszawskiego Teatru Komedia wyreżyserował Mirosław Połatyński.

Szkoła Podstawowa nr 54, 21 i 22 kwietnia

Teatr Współczesny, 16 kwietnia, godz.17.30
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stomatologia estetyczna

Iwona Pawlak

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973
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Muzyka
znad morza
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„From the seaside” to nazwa trasy koncertowej i tytuł drugiej płyty Julii Pietruchy. Na albumie znalazły się kompozycje, „niekiedy smagane
zimowym nadmorskim wiatrem”, wzbogacone o mocniejsze brzmienia,
przeplecione delikatnymi balladami. Nie brakuje oczywiście folkowych
melodii, chwilami zabarwionych elementami elektroniki. Klimat wciąż
pozostaje jednak akustyczny. Subtelne dźwięki ukulele, na którym gra
artystka, pozwalają na chwilę się zatrzymać i uciec od codzienności.
Do dobrze znanych już instrumentów dołączyła mandolina i puzon. Do
współpracy koncertowej Julia Pietrucha zaprosiła tych samych wspaniałych muzyków, z którymi rozpoczęła przed dwoma laty muzyczną podróż. Trasa koncertowa inspirowana morzem rozpoczęła się w Gdańsku
i przebiegać będzie przez Szczecin. Julia Pietrucha w 2016 roku wydała
swój debiutancki album „Parsley” zainspirowany podróżą po Azji. Akademia Muzyczna Trójki uhonorowała Julię Mateuszem 2016 w kategorii
Muzyka Rozrywkowa – Debiut, za „unikatową wrażliwość i udowodnienie sobie i światu, że można inaczej”.

Mistrz
i buntowniczka

PRESTIŻ
PATRONUJE

Kwiecień oznacza, że właśnie rozpoczyna się kolejna edycja Szczecin
Music Fest. Na dobry początek wystąpi Omar Hakim (Filharmonia, 11
kwietnia, godz. 19). To jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozrywanych perkusistów ostatnich 40 lat. Z jego talentu korzystali, m.in.: Miles
Davis, Madonna, Michael Jackson, Kate Bush, Bruce Springsteen, D’Angelo. Jego grę słychać w takich hitach jak „Let’s Dance” Davida Bowie czy
„Get Lucky” Daft Punk i Pharella Williamsa. Kolejna gwiazda Festiwalu
to Dee Dee Bridgewater, najsłynniejsza jazzowa wokalistką naszych
czasów (Filharmonia, 23 kwietnia, godz. 20). Występuje na największych
festiwalach jazzowych, na swoim koncie ma trzy nagrody Grammy. Dee
Dee (na zdjęciu) ma wszystkie atuty rasowej wokalistki: mocną, ciemną
barwę głosu, dobrą prezencję, wrodzony sex appeal, przebojowość i poglądy, z którymi chętnie się dzieli. Artystka w wywiadach i na scenie powołuje się na wyznawane przez siebie wartości: wolność, niezależność,
a także równość (rasową, jak i płciową – przyp. red.).

ad

Filharmonia, 17 kwietnia, godz.19

ad

reklama

Podaruj sobie piękne ciało
– poznaj zalety endermologii

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

/ Instytut Urody Be Beauty

foto: materiały prasowe

foto: materiały
Johan Persson
prasowe

Twarze
Kozyry

Po raz pierwszy w Szczecinie zostaną zaprezentowane projekty jednej
z najbardziej znanych polskich artystek, niekwestionowanej gwiazdy
sztuki współczesnej międzynarodowego formatu – Katarzyny Kozyry.
Na wystawie w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Muzeum Sztuki
Współczesnej zobaczymy jej 10-kanałową instalację wideo „Twarze/
Faces”. Praca pochodzi z zapoczątkowanego pod koniec lat 90. okresu
fascynacji artystki tańcem i ruchem, ale artystka przenosi swoją uwagę
na twarz, która zwykle w tańcu schodzi na plan dalszy. Widzowie będą
świadkami specyficznego przedstawienia ukazanego na tworzących
krąg ogromnych ekranach, na których pokazane są w hiperrealistycznym ujęciu, filmowane z odległości zaledwie kilkudziesięciu centymetrów twarze tancerzy prezentujące skrajne emocje: przede wszystkim
ogromną koncentrację, napięcie oraz równie duży wysiłek. Kuratorki wystawy – Magdalena Lewoc oraz Marlena Chybowska-Butler zestawiają instalację Kozyry z obrazami Katarzyny Szumskiej urodzonej w Szczecinie
artystki działającej na pograniczu sztuk wizualnych i teatru. Wernisaż
zaplanowano na 26 kwietnia, wystawę będzie można oglądać do końca
czerwca.

nath
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Młody
jazz

PRESTIŻ
PATRONUJE

Kobiet w jazzie jest dużo, lecz – jak można przeczytać na portalu jazzarium.pl: „nie pianistek, a po drugie nie tak zdolnych pianistek jak Agnieszka Derlak”. Trio Agnieszki Derlak, które zagra na scenie Filharmonii,
powstało w 2012 roku. Poza Derlak, grającą na fortepianie, w składzie
występują: kontrabasista Tymon Trąbczyński oraz perkusista Bartosz
Szablowski (lub Szymon Madeja). Ich muzyczna przyjaźń pochodzi jeszcze z czasów studenckich, nauki w kuźni jazzowych talentów, czyli w katowickiej Akademii Muzycznej. W ich wykonaniu możemy się spodziewać wielu autorskich kompozycji, które cechuje niezwykła żywiołowość
i nieprzewidywalność – to spojrzenie młodego pokolenia na tradycyjny
jazz. Klasę zespołu potwierdzają opinie zamieszczane na fachowych
portalach internetowych oraz na łamach czasopism muzycznych. Specjaliści od jazzu piszą: „Ciekawe rozwiązania harmoniczne połączone
z subtelną lekkością i finezją tworzą fascynującą symbiozę energii i wirtuozerii.”
Filharmonia, 23 kwietnia, godz.19

ad

Krzysztof Bobala

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

Turkusowe szorty

T

ym razem będzie o Paniach, chociaż marzec od kilku dni już za
nami. Ale właśnie ten miesiąc od zawsze kojarzy mi się z kobietami. Generalnie kocham kobiety, więc z przedstawicielkami
piękniejszej płci kojarzą mi się także wszystkie inne miesiące
roku, ale marzec rzeczywiście w szczególny sposób. Z jednej strony to
wpływ mojego wieku i ciągle nie najgorzej działających „szarych komórek”, które doskonale pamiętają słynny goździk, wyrób czekoladopodobny i rajstopy, którymi to skarbami, ósmego marca, panie były obdarowywane w czasach socjalizmu. Panowie rozdawali prezenty na prawo
i lewo, a zaraz potem alkoholowo celebrowali to święto, ale już raczej
w męskim gronie. Dzisiaj to się zmieniło i Dzień Kobiet ma jednak nieco
inny charakter. Dla starszych – relikt przeszłości i komunistyczne święto jak mówią nasze mamy i babcie, dla młodszych fajne celebrowanie
sympatii, kochanek, żon i kolejna okazja, aby pójść do pubu. Z drugiej
strony marzec to w końcu początek kalendarzowej wiosny (piszę kalendarzowej, bo w rzeczywistości w tym roku to jednak bardziej zima),
a jak wiosna to dziewczyny odkrywają nieco więcej, co bardzo lubimy.
Stroje stają się coraz lżejsze i krótsze, a właśnie o strojach chciałem
dzisiaj parę słów do Czytelników Prestiżu skierować. Wiemy przecież,
że wygląd dla kobiet to rzecz niezwykłej wręcz wagi. Fryzjerzy, stylistki,
manicure i pedicure to wszystko, aby podobać się sobie, mężczyznom,
ale i koleżankom, które będą zazdrościć cudnej fryzury i nowego ciucha.
Nie inaczej jest ze sportsmenkami. Kiedy rozmawiam ze znajomymi tenisistkami, golfistkami czy siatkarkami wiem, jakie to dla nich ważne.
Na treningu można wyglądać nieco gorzej, mniej ważny jest makijaż
i staranny strój, bo przecież sport to pot i łzy. Podczas zawodów, meczu czy turnieju rzecz się ma zupełnie inaczej. Odmalowane paznokcie,
staranny makijaż, pięknie upięte włosy i już można wyjść na boisko, stadion czy korty. I o ile dziewczyny uprawiające sporty zespołowe muszą
liczyć się z tym, że pozostałe koleżanki, jeżeli chodzi o strój, wyglądać
reklama

będą prawie identycznie, o tyle w niektórych sportach indywidualnych
pole do popisu jest dużo większe. Weźmy taki tenis. Sport niezwykle
popularny, od zawsze kreujący style i mody, szeroko komentowane
zarówno przez kibiców, jak i fachowe pisma czy plotkarskie portale.
Dlatego mocno zdziwiła mnie obserwowana ostatnio na turniejach tendencja. Chodzi o ubieranie się w te same stroje znanych tenisistek. Oglądam mecz i po jednej stronie siatki rakieta numer 1, po drugiej rakieta
numer 7 w rankingu WTA. Obie w takim samym stroju. Kolejny mecz
w telewizorze i sytuacja jest identyczna. Kiedy moja ukochana żona weszłaby na przyjęcie i zobaczyła, że jest jeszcze kilka pań ubranych w tę
samą sukienkę co ona, raczej zbieralibyśmy się w drogę powrotną do
domu i to w trybie mocno ekspresowym. A tutaj dziewczyny się męczą,
przeklinają dostawcę sprzętu, a koncentrację, tak przecież potrzebną
w sporcie, zakłóca wygląd przeciwniczki po drugiej stronie kortu. Czy
ona przypadkiem nie wygląda lepiej w tych szortach, bo przecież ma
dłuższe nogi i jest szczuplejsza? A właściwie dlaczego firma odzieżowa
ubrała nas w to samo (obowiązują kontrakty na stroje), przecież jesteśmy najlepsze na świecie? Pewnie pytań kołacze się w głowie dużo więcej. Ale pytamy i my kibice. Czy projektanci nie mają inwencji, aby wymyślić dużo więcej modeli i kolorów na kolejne sezony? Bo przecież od
razu widać, że ten turkusowy/miętowy/morski/zielony/niebieski/szmaragdowy (niepotrzebne skreślić, w końcu jestem facetem i nie znam się
na kolorystycznych niuansach) strój lepiej pasuje do blondynki, a grają
w nim także rude i brunetki. Wystarczyłoby zmienić kolor. Bo dużo gorzej ogląda się mecz w telewizorze, kiedy nie da się rozróżnić, kto jest
kto. Kiedyś było łatwiej. Nawet jak ktoś nie znał się na tenisie, zawsze
mogłem mu na pytanie - a która to ta Szarapova? – odpowiedzieć – „ta
w zielonym”. Dzisiaj to dużo trudniejsze. Zupełnie nie wiem dlaczego.
Na szczęście nasza Isia ma w kontraktach stroje indywidualne, tylko dla
siebie. I tak trzymać.

foto: Dagna Drążkowska

Zapachy, rabaty i moda
Salon Marella Szczecin celebrował Dzień Kobiet wspólnie ze swoimi
klientkami. Ten wyjątkowy wieczór upływał pod znakiem włoskich koktajli na bazie pysznego prosecco, równie wyśmienitych przekąsek i... rabatów. Atrakcją imprezy był pokaz mody z udziałem klientek oraz premiera
nowego zapachu od marki Douglas Cosmetics.

ad
Katarzyna Gdaniec-Śmiłowska

Uczestniczki imprezy bawiły się doskonale

Joanna Włodarczak, Beauty Masters

Marta Pawłowska, (Marella), Małgorzata
Lewandowska, Maria Niewiadomska
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Beata Bonalska (Royal Clinic)

Dorota Kowalczyk, Katarzyna
Gdaniec-Śmiłowska (Marella)
Szczecin, Ewa Stec (NATO)

Anna Pawlak

Marta Pawłowska

Małgorzata Lewandowska

Maria Niewadomska

foto: Dagna Drążkowska

Na czerwonym dywanie
W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni salonu KIA Polmotor, przy ulicy
Struga odbyła się Gala Eska Business Party By Grupa Polmotor. Na przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji, m.in. wręczenie statuetek dla
partnerów biznesowych Radio ESKA, strefa gastronomiczna z wykwintnym jedzeniem z restauracji Aramia Podzamcze oraz bogaty program artystyczny z konkursami, pokazami i zabawą. Muzyczną gwiazdą wieczoru
była Natalia Nykiel.

ad

Tomasz Narkun

Jerzy Grazda z córka Weroniką

Sandra Myszkowska, Agnieszka Frączek, Piotr Przepłata z córką Natalią, Piotr Jaworski

Od lewej: Sebastian Stanikowski, Marcin Bydałek i Dariusz Kaczmarek

Od lewej: Marcin Cichocki i Michał Piersiński

Od lewej: Magdalena Przepłata, Milena Bydałek, Sylwia Stanikowska i Agnieszka Kaczmarek

Od lewej: Małgorzata Jasyk, Mirosław Melnyczok, Iwona Kucharska

Tomasz Druciarek, Natalia Przepłata i Agnieszka Frączek

Od lewej: Krzysztof Bratkowski, Konrad Kijak, Piotr Przepłata

Marek Samborski, Bogdan Jelonek, Karolina Wojciechowicz

Od lewej: Katarzyna Iwanowska, Agnieszka Głębocka-Handzel

Marcin Dobrowolski, Sylwia Dobrowolska i Kacper Bobala

Kroniki
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foto: Dagna Drążkowska

MaxMara świętuje
Kwiaty, owoce, bankiet wegański i prezenty. Do tego serdeczna, domowa
atmosfera. Tak świętowano Dzień Kobiet w salonie MaxMara i Weekend
MaxMara Szczecin. Goście, w tym głównie panie mogły zrobić bardzo stylowe zakupy, a także poradzić się w kwestii mody znanej stylistki Natalii
Penar.

ad

Od lewej: Inga Elerowska (Prestiż), fotograf Joanna Jaroszek,
Karolina Kędzierska, Donata Juszczak, Helena Skrzyniarz

Od lewej: Lucyna Ciaputa i Anna
Karbowińska (MaxMara)

Włodzimierz Zdanowicz (MaxMara) i pies Jazz

Od lewej: Julia Maj, Andrzej Rybkiewicz, Donata Juszczak, Witold Gawina

Od lewej: Anna Karbowińska, architekt Beata Strojny, stylistka
Natalia Penar, Krystyna Figura- Zdanowicz (MaxMara)

Natalia Penar chętnie udzielała rad w doborze stroju

Przy pełnej widowni
Trzej rozbitkowie, dryfujący na tratwie na pełnym morzu. Piosenki Wojciecha Młynarskiego i dramat Sławomira Mrożka. Do tego reżyseria i scenariusz Andrzeja Zaorskiego. Premiera Teatru Kameralnego „Na pełnym
morzu” została przyjęta z entuzjazmem. Było poetycko i filozoficznie
i wesoło.

ad

Satyryk Henryk Sawka

Gospodarze wieczoru: Zofia Janicka i Michał Janicki (Teatr Kameralny)

Jarosław Mroczek (Pogoń Szczecin) z żoną i marszałek Olgierd Geblewicz
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Od lewej: Zofia Janicka i Agata Stankiewicz,
dyrektor Wydziału Kultury UM

Na scenie, od lewej: Piotr Bumaj i Michał Janicki, aktorzy, Andrzej Zaorski,
reżyser i scenarzysta, Jacek Poks i Paweł Adamski, aktorzy

Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, scenografka
z mężem Waldemarem Wojciechowskim, grafikiem

foto: Jarosław Gaszyński
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foto: Dagna Drążkowska

Weekend inspiracji
Jedną z atrakcji podczas odbywających się w Szczecinie Targów Beauty
Trends było Inspiration Night. W czasie tego wieczoru z gośćmi imprezy
swoją wiedzą podzieliły się m.in. takie osobistości jak Dorota Wellman,
Maja Sablewska i Łukasz Jakóbiak. Poza tym, przez cały weekend, w jednym miejscu czyli w hali MTS, można było znaleźć wszystko na temat makijażu, stylizacji paznokci, kosmetologii i mody. Było kilkuset wystawców
i jeszcze więcej gości.

ad

Od lewej: Piotr Tomaszewicz i Łukasz Tomaszewicz (Tomaszewicz Development)

Anna Augustyniak, kosmetolog,
Jazzek, producent muzyczny

Dorota Wellman, dziennikarka i prezenterka

Wojciech Patora (Rajski Ogród), Małgorzata Kupis (TVP3 Szczecin)

Od lewej: Marcin Jarczyński, prowadzący i Maja Sablewska, stylistka

Od lewej: Maja Sablewska i Łukasz Jakóbiak (20m2)

Lwice – paniom
„Kobiety – Kobietom” pod takim hasłem Lions Club Jantar zorganizował
dla pań Dzień Kobiet. Do hotelu Novotel przybyło prawie 170 osób! Gospodynią wieczoru była Joanna Osińska. Była muzyka, odbył się pokaz
mody z salonów Maxima, Marella i Portfolio oraz ubrań autorstwa Beaty
Podobińskiej. W czasie przerwy panie kupowały różnego rodzaju drobiazgi a także fanty roznoszone przez członkinie LC Jantar. Dochód z imprezy przeznaczony został na kupno przystawki biopsyjnej zwiększającej
dokładność badania USG.
ad

Beata Podobińska, sklep „Anielskie” prezentuje swoją sukienkę na Ewie Karśnickiej

Jantarki witają gości – Justyna Krochmal, Maria Czerniecka i Adrianna Zalewska

Stoisko Mary Kay

Frywolitki Haliny Miller

Stoisko z fascynatorami „Expose” Magdy Zagórskiej

LC Jantar w roli modelek

foto: materiały prasowe
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foto: Dagna Drążkowska

Biznes i Porsche
Dwa niezwykłe samochody były do dyspozycji gości w czasie spotkania,
jakie w Hotelu Park zorganizowały: Kancelaria Finansowa Ewy Karpisz
wraz z GIFIU Pietrzyk i Vienna Life. Co prawda wieczór należał do przedsiębiorców, lekarzy i prawników, ale to Porsche i jego dwa modele – Cayenne i Panamera GT wzbudziły największy zachwyt zebranych.

ad

Porsche gwiazdą wieczori\u

Od lewej: Ewa Karpisz, Katarzyna Zofińska, Vienna Life i Ewa Pietrzyk

Ewa Pietrzyk, Paweł Miszkurka, Kancelaria LTF

Dominika Pietrzyk, Atelia Nieruchomości i Witold Pietrzyk, Gifiu

Od lewej: Robert Bartnicki, Apteka Dla Ciebie, Ewa Pietrzyk,
GifiuJanusz Kowaliński, Bistro Na Językach, Ewa Słowikowska

Od lewej: Ewa Karpisz, Kancelaria Finansowa i Renata Nowakowska, Akademia Stylu

Od lewej: Agnieszka Zalewska Atelia Nieruchomości,
Łucja Udziela, Dom-Bud, Andrzej Udziela, Dom-Bud

Wieczór kobiet
Nowe Volvo XC40 zostało zaprezentowane podczas Wieczoru Kobiet
w salonie Auto Bruno. Ten model szwedzkiego auta szczególnie przypadł
do gustu paniom, które sprawdzały jego możliwości. Oprócz prezentacji
samochodu, nie zabrakło tego wieczoru innych atrakcji. Był pokaz mody
przygotowany przez butik Love Saints Szczecin, pokaz biżuterii QQproject, pokaz makijażu w wykonaniu Laury Wojtyś Visage oraz koncert duetu
Riffertone. Wieczór poprowadził Piotr Jaworski, dziennikarz Radia Eska.

ad

Duet Riffertone
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Panie zakochały się w nowym Volvo

Wieczór z nowym modelem Volvo był wręcz… słodki

Imprezę
poprowadził
PiotrStruzik
Jaworski
Od lewej:
Maciej
Boruc i Adrian

foto: materiały prasowe
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foto: Natalia Sadkowska

Mała moda w wielkim stylu
W Salonie Oh’ Baby odbył się wiosenny pokaz mody linii SM Kids, zaprojektowany przez Sylwię Majdan. Kolekcja pełna groszków, pasteli i falbanek to propozycja dla małych klientek, dostępna już w sklepie. Wydarzenie poprowadziła blogerka Agnieszka Kowalewska, a jej córka Amelia
bohaterka bloga wystąpiła w pokazie mody. Wśród zaproszonych gości
znalazły się Corneliaas i Dominika Grzesiak, autorka bloga Mamie Się
Upiecze. Bezglutenowe wypieki zapewniła Agnieszka Kuna, a czas przybyłym maluchom umiliła Dorota Kościukiewicz-Markowska, która wraz
z córką Mają czytała fragmenty swoich bajek.

Sylwia Majdan z modelkami

ad

Mała modelka w sukience z kolekcji SM Kids

Patrycja Wdowiak, (Oh’ Baby Boutique)

Blogerka Cornelias z córeczką Polą

Dorota Kościukiewicz-Markowska z córką Mają

BlogerkaAgnieszka Kowalewska z córką Amelią

Od lewej: Anita Pawlak, Julia Winiarska-Och (Oh’ Baby Boutique) i Agnieszka Kowalewska

Moda i medycyna
Dzień Kobiet w Hotelu Dana stał pod znakiem urody i pielęgnacji. Gospodyniami spotkania były dwie specjalistki w zakresie medycyny estetycznej: Joanna Pawlak i Ewa Wojciechowska-Tobera. Wśród atrakcji znalazła
się m.in. loteria, w której zebrane panie mogły wygrać zabieg na twarz,
ponadto nie brakowało bardzo atrakcyjnych rabatów na zabiegi i makijaże permanentne. Dodatkowo marka Marella najnowszą kolekcję.

ad

Od lewej: Katarzyna Gdaniec-Śmiłowska
(Marella) i Joanna Pawlak (Styl-Studio)

foto: Jarosław Gaszyński

Pokaz mody Marella

Joanna Pawlak prezentuje jeden z zabiegów

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

Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Maff Coffe plac Orła Białego 6/1
KLUBY
Bar Czysty Deptak Bogusława
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława
Rocker Club ul. Partyzantów 2
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska 7
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
Łopiński VW ul. Madalińskiego 7
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A
Subaru ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B
NIERUCHOMOŚCI
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15
SGI pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Apartamenty ul. Panieńska 11
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego 67
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Czerwone Korale al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 15
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Hereford Steakhouse al. Jana Pawła II 47-48
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26

Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów 1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi ul. Nowy Rynek 2
Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul. Mieszka I 73
B&M al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy – parter
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78
Chiara Boutique ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
Hexeline CH Galaxy - parter
Impresja ul. Śląska
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
La Passion ul. Jagiellońska 96
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada
Liu Jo CH Kaskada
Madras Styl ul. Małopolska 9
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29
MaxMara ul. Bogusława 43/1
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43
Olsen CH Kaskada
Pink & blue ul. Bogusława 42/1
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej) ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A
Rosenthal CH Kaskada
Stoprocent ul.Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul. Krzywoustego 80
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro
Via di moda al. Wojska Polskiego 20
Vin 28 ul. Rayskiego 28
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22
Wineland al. Wojska Polskiego 70
Wine Center ul. Bogusława 37
SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A

ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85
Prime Fitness Sport ul. Modra 80
Binowo Golf Park Binowo 62
Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13
Eurofitness (Netto Arena) ul. Szafera 3
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B
Fitness Club ul. Monte Cassino 24
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
PRIME FITNESS ul. 5 Lipca 46
RKF ul. Jagiellońska 67
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter) ul. Krzywoustego
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
Medestetic ul. Okulickiego 46
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn, I piętro
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Neckerman al. Wojska Polskiego 11
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Niemierzyńska 17A
Teatr Polski ul. Swarożyca
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4
Unity Line pl. Rodła
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13
Władca Języków al.Wojska Polskiego 48/2
Zamek Punkt Informacyjny ul. Korsarzy 34
Zapol al. Piastów 42

NOWA JAKOŚĆ
W MEDYCYNIE
CHIRURGIA PLASTYCZNA
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
ORTOPEDIA
CHIRURGIA OGÓLNA

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

