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

v

Na dobry początek.
Klasa C bez wpłaty wstępnej.
CLA 180 Coupé – średnie zużycie paliwa 5,9 l/100 km, średnia emisja CO₂ 134 g/km

Wybierz swoją Klasę C w specjalnej ofercie Lease&Drive 1% i odbierz ją od ręki, bez wpłaty wstępnej.

Nowy Mercedes CLA Coupé.
Twoje zasady. Twoja gra.

Co miesiąc będziesz płacił tylko 1% ceny samochodu, a po okresie trwania umowy możesz go zwrócić,
wykupić lub wymienić na nowego Mercedesa.
Odwiedź salon lub mercedes-benz.pl i poznaj szczegóły oferty.

Doskonale w nim wyglądasz. I doskonale kontrolujesz jego
innowacyjne technologie głosem, gestem i dotykiem.

0% wpłaty wstępnej
Od

już od

1243 zł netto/mies.*

1253 zł netto/mies.*

* Rata miesięczna netto dla Klasy C 160 Limuzyna w programie finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców (wpłata wstępna:
0% wartości pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg średnioroczny: 25 000 km, pakiet gwarancyjny gratis, możliwość zwrotu pojazdu,
Rata
miesięczna
netto dla Oferta
CLA Coupé
w programie
Lease&Drive
1%samochodów
dla przedsiębiorców (wpłata wstępna:
oferta Mercedes-Benz Leasing Polska*Sp.
z o.o.
dla przedsiębiorców.
dotyczy180
samochodów
z rocznika
2018. Liczba
5% ceny netto pojazdu, okres umowy: 24 miesiące, przebieg średnioroczny 25 000 km; Pakiet Gwarancyjny w cenie;
w ofercie ograniczona).

Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.).

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K.,
ul. Pomorska 88,
Szczecin Dabie,
tel.: + ul.
48 Gottlieba
91 48 08 712;
ul. Koszalinska
89, Stare
Bielice, tel.: +48 94 34 77 372
Mercedes-Benz
Warszawa
Sp. z o.o.,
Daimlera
1, 02-460
Warszawa,
tel. +48 22 312 70 00, faks: +48 22 312 60 60
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Szczecin leży nad morzem?
Nie. Szczecin leży nad oceanem… dobra. Tak twierdzi Robert Grabowski, który dokonał rzeczy niezwykłej. Wraz z 250 wolontariuszami
spotyka się na placu Tobruckim z bezdomnymi, samotnymi i starszymi, częstuje ich ciepłą zupą. Sam Robert mówi: „Tak naprawdę przychodzimy w gości do tych osób. Ulica jest przecież ich domem. To oni
są gospodarzami. Bierzemy ze sobą zupę, kanapki, napoje, ciasto”
(…). ”Są to ludzie, którym w życiu coś nie wyszło. Jest Władek, który przez lata był kucharzem na statkach i zwiedził cały świat. Tomek
jest elektrykiem ze wszystkimi możliwymi uprawnieniami. Są ludzie
z prawdziwymi sukcesami, którzy mieli dobrze prosperujące firmy”.
Robert na co dzień pracuje w Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
ale społecznikiem o wielkim sercu był od zawsze. Już jako młody
chłopak potrafił przyprowadzić na rodzinną Wigilię bezdomnych,
czwartkowa zupa jest więc kontynuacją jego filozofii. Polecam wywiad z Robertem, a osobiście sama wybieram się na Plac Tobrucki.
Może się przydam? Wiem, że łatwo nie będzie, ale warto czasem
wyjść z naszej strefy komfortu i udać się na spotkanie z drugim człowiekiem, a potem wrócić do przytulnego ciepłego domu z pełną lodówką i …docenić.
Nie jest tajemnicą, że redakcja Prestiżu jest mocno sfeminizowana.
I w ramach tego musimy szczególnie uważać, aby na łamach magazynu na równi z kobietami, pojawiali się także nieprzeciętni mężczyźni. W ramach tej równowagi na okładce piekielnie utalentowany
fotoreporter Tomasz Lazar w obiektywie naszej ulubionej fotografki
– Panny Lu. Tomasz jest laureatem jednej z najważniejszych nagród
fotograficznych na świecie World Press Photo, a także Picture of the
Year International, Grand Press Photo. Publikował m.in. w Washigton
Post, The New York Times i Newsweek International. Świat Lazara
jest fascynujący. Ubrany w monochromatyczną ramę, mroczny,
oniryczny i skłaniający do refleksji. Jego fotoreportaż z japońskiego Lasu Samobójców, który znajduje się 100 kilometrów od Tokio
po prostu zbija z nóg. Zachęcam do zapoznania się z jego twórczością.
Pulę nietuzinkowych mężczyzn w majowym magazynie zamyka Maciej Cylupa. Jak to się stało, że chłopak ze Śląska robi międzynarodowe regaty w Szczecinie? Otóż Maciej z miłości do żeglarstwa przyjechał do Szczecina 12 lat temu. Tutaj poznał swoją obecną małżonkę
i został na dobre. A, że Szczecin od strony wody jest fascynujący
i ma ogromny potencjał, to nie pozostało nic innego jak działać! I tak
właśnie powstały prestiżowe regaty Szczecin Match Race.
Miłej lektury!

Izabela Marecka
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Blooming Experience
KOSZULA 839 PLN
SPÓDNICA 639 PLN

BUTY 1039 PLN

TOP 439 PLN

SPODNIE 789 PLN

KIMONO 999 PLN

ZAPRASZAMY NA EVENT “BLOOMING EXPERIENCE”
10 MAJA O GODZ. 16.00 W SALONIE MARELLA

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

/ salonmarellaszczecin

Dariusz Staniewski

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

Krzywym okiem

* Pod koniec kwietnia nad Polską oraz Pomorzem Zachodnim pojawił
się pył znad Sahary, który miał powodować burze piaskowe. Tak przynajmniej twierdziły środki masowego przekazu. Ale według niektórych
meteorologów, to były zwykłe osady z pól i gleby, które pojawiły się
z powodu wysokiej temperatury, braku opadów i porywistego wiatru.
Ale ludziom jednak bardziej spodobała się teoria saharyjskiego piasku.
Pojawili się świadkowie, którzy zapewniali, że doznali zjawiska fatamorgany. Podobno jeden z nich twierdził, że w okolicach Szczecinka nagle
z burzy piaskowej wyłoniła się Beata Kozidrak i zespół Bajm śpiewający
swój nieśmiertelny przebój sprzed lat „Nie ma, nie ma, wody na pustyni…”. Za nią szli rolnicy dośpiewujący jej, że na polach wody też nie ma
a oni coś tam zasiali i nie wiadomo czy wzejdzie. A za rolnikami zawodzili strażacy, że brakuje wody do gaszenia
i wszystko suche na wiór. A debili, którzy rozpalają grille w lasach nie brakuje.
Piach z Sahary stał się też przyczynkiem
do kolejnych kłótni politycznych. Rząd
twierdził, że jego pojawienie się nad
Polską, to wina Tuska. Opozycja ripostowała, że to rząd sprowadził piach, aby
im zakneblować usta. Na to znowu rząd
odpowiadał, że to opozycja rzuca piach
w tryby dobrze działającej maszyny pt.
gospodarka. Podobno najbardziej z tego
piachu, to cieszyły się sławne „Dziewczyny z Dubaju”. Bo nie musiały wydawać
ciężko zarobionych pieniędzy na bilety
lotnicze i mogły się poczuć w Polsce jak
u siebie w pracy.

* W Międzyzdrojach powstało oceanarium. Niemal tuż przy wejściu na molo.
Akwaria – gigantyczne zbiorniki zajmą
parter i kondygnację podziemną. Będą
miały od 3 do 80 tysięcy litrów pojemności. Wyjątkową atrakcją ma być 16-metrowy szklany półtunel. Będzie można
zobaczyć z bliska m.in. rekiny, płaszczki,
meduzy i ośmiornice oraz ryby z całego
świata. Rekiny można będzie oglądać także w osobnym zbiorniku o pojemności 60 tys. litrów. Ma być im też poświęcona osobna przestrzeń
na pierwszym piętrze. Znajdzie się tam wystawa modeli w skali jeden
do jednego z największym na świecie rekinem wielorybim. Oceanarium
– świetny pomysł. Ale czy nie lepszym byłoby samo rekinarium z dwoma
dodatkowymi, gigantycznymi zbiornikami z orkami i piraniami? Mogłyby rozwiązywać pewne drażliwe tematy i konflikty społeczne. Jakie? Ot,
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Felieton

choćby przedstawiciele rządu mogliby wrzucać do tych zbiorników np.
strajkujących nauczycieli lub przedstawicieli innych grup zawodowych
żądających podwyżek (a kolejka coraz dłuższa), politycy innych polityków, grupy przestępcze mogłyby nawzajem unicestwiać w ten sposób
swoich wrogów i siebie nawzajem, dłużnicy komorników, przedstawiciele jednej narodowości gości z innej nacji, naziści lewaków, katole
reprezentantów ruchu LGBT itp. Odpłatnie oczywiście. Jak Polska długa i szeroka chętni zawsze się znajdą. Do wrzucania oczywiście. Jakie
powstałyby oszczędności na żywieniu rekinów. A ile emocji! Jakie widowiska plenerowe i promocja Pomorza Zachodniego oraz kraju! Tylko
jak długo wytrzymałyby rekiny? Po konsumpcji pewnych osobników jak
w banku pojawiłaby się niestrawność, zgaga, rozwolnienie, wymioty,
a jeszcze niektórych ciężko byłoby wydalić.
* Jak zwykle podczas tegorocznych świąt
Wielkanocy ludzie w Polsce obficie wlewali w siebie różne płyny. W tzw. lany
poniedziałek, czyli śmigus-dyngus, czyli
drugiego dnia świąt ludzie w Polsce, dla
odmiany, obficie polewali się wodą. Pod
Szczecinem – w Trzebieży przybrało
to wręcz konwencję westernową. Po jednej stronie stanęli strażacy a po drugiej
mieszkańcy. Bronią w tym pojedynku
była właśnie woda. Wyposażeni w wiadra oraz pistolety na wodę mieszkańcy,
w każdym wieku, walczyli ze strumieniom H2O lanymi przez strażaków z OSP
Trzebież. Ofiar nie było. Suchych też nie.
Takie pojedynki mają miejsce na co dzień
– pijani kontra pracownicy izb wytrzeźwień. Ale gdyby się stały powszechniejsze? Organizowane na masową skalę?
Iluż to konfliktów i podziałów można
byłoby uniknąć? Zamiast się wyzywać,
podkładać sobie świnie, knuć, kopać doły
pod sobą, obrabiać tzw. tyłek nie lepiej
byłoby stanąć na przeciw siebie i luuuu
wodą, i sruuuu strumieniem H2O z węża strażackiego? Może ostudziłoby to rozpalone głowy. zamknęło niektórym usta pełne frazesów
i różnych głupot, które im ślina na język przynosi oraz starło kretyńskie,
szydercze, ironiczne uśmieszki z gąb, a lodowaty strumień powstrzymał od dzikiej agresji. No to sruuuu, no to luuuu!

rysował: Arkadiusz Krupa

Restaurant
Emilio

Sok
z Żuka

Restobar
Parkowa 13

Euroklinkier.
Ekskluzywne drzwi

Nowy lokal to nietypowe połączenie baru mlecznego i restauracji. Miejsce wyróżnia niepowtarzalny klimat. Autorskie menu
stworzyli bracia, których celem
jest zabranie gości w niezapomnianą podróż przez kulinarne
smaki. Na miejscu, w tygodniu
od poniedziałku do piątku można skorzystać z oferty obiadowej
w barze, natomiast przez cały tydzień – z restauracji połączonej
z drink barem. W menu m.in. tatar z łososia, sałatka BBQ, konfiturowane udo z kaczki w sosie
demiglas, pappardelle z serem
gorgonzola czy oryginalne pizze.

Szeroki asortyment, doskonała

z grzybami w sosie truflowym.

Tego w Szczecinie jeszcze nie
było! Od niedawna mamy w mieście tajny bar. Właściciele nie
podadzą adresu, trzeba zapytać
znajomych albo znaleźć go dzięki grze. Lokal został stworzony
na wzór Speakeasy, tajnych barów, które powstały w Stanach
Zjednoczonych w czasie prohibicji. „Speak easy boys” – mówi
się, że tak uciszano gości pierwszych lokali tego typu i stąd wzięła się ich nazwa. Jeśli chcecie
wziąć udział w grze #szukajzuka,
pierwszą wskazówkę znajdziecie
w P’Art One Pub Szczecin.
Więcej na FB / sokszczecin.

Szczecin, Papieża Jana Pawła II 43

Szczecin, xyz

Szczecin, Parkowa 13

Szczecin, Santocka 39

Kulinarna mapa Szczecina wzbogaciła się o nową, włoską restaurację. Emilio to rodzinny projekt.
Tak, jak na restaurację ze smakami
słonecznej Italii przystało. Właściciele miejsca podkreślają, że lokal
to ich drugi dom. W restauracji
można spróbować przysmaków
z

produktów

sprowadzanych

bezpośrednio ze słonecznej Italii.
W menu m.in. comber jagnięcy,
łosoś z grilla, sałatka Cezar, świeże krewetki czy domowe ravioli

jakość i duże doświadczenie…
Stwórz swoje piękne wnętrze
w

Euroklinkier.

sce oferujące indywidualne po-

dejście oraz nietypowe, oryginalne rozwiązania. W ofercie m.in.:

drzwi firmy Moric, drzwi loftowe,
tapety firm York, wall&deco, pod-

łogi laminowane firmy ALLOC

oraz Sensa, sztukateria firm NMC

oraz Creativa, oświetlenie firm
Leds-c4 oraz Astro lighting i cegła
klinkierowa.

reklama

Idealna przestrzeń
do organizacji
biznesowych spotkań
w wąskim gronie

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

| E: info@binowopark.pl

Ekskluzywne

drzwi. Nowy salon firmy to miej-

| www.binowopark.pl

Wielka Gala ludzi biznesu

Ponad 500 przedsiębiorców, przedstawiciele władz, goście specjalni i jedno z najpiękniejszych miejsc w Szczecinie… Przed nami
kolejna, już czternasta Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej, która odbędzie się 31 maja. To będzie niepowtarzalna okazja do
wymiany kontaktów, spotkań i integracji!

Gala Izby to jednak nie tylko spotkanie przedsiębiorców oraz ważnych
osobistości naszego miasta, ale także m.in. rozstrzygnięcie konkursu
Pracodawca Roku, jak również miłe wydarzenie w pięknej przestrzeni,
przy dobrej muzyce i wyjątkowej kuchni. Co wydarzy się podczas tegorocznej odsłony uroczystości? Jakie atrakcje czekają na gości wydarzenia? Szczegóły poniżej.
Wyróżnienie dla najlepszych pracodawców i młodych przedsiębiorców.

Podczas Gali zostaną wręczone nagrody w III edycji konkursu Pracodawca Roku. Laury plebiscytu są doskonałą wskazówką dla osób poszukujących pracy. Tytuł „Pracodawcy Roku” jest gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa dla szukających stałego zatrudnienia na godnych
warunkach. Podnosi rangę firmy na rynku pracy i jest magnesem silnie
przyciągającym najlepsze kadry. Ponadto, Północna Izba Gospodarcza
wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości chce docenić przedsiębiorstwa, które w swojej codziennej pracy kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizatorom szczególnie zależy
na tym, by firmy godne naśladowania stały się rozpoznawalne

i budowały silną markę naszego regionu. Patronat nad konkursem objęli Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
i Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin. Nowością w tegorocznej
edycji jest piąta kategoria „Rzemieślnik Roku”. – Podczas Gali, prócz
finału Pracodawcy Roku, odbędzie się też rozstrzygnięcie konkursu Business Act, skierowanego do uczniów szkół średnich. Nagrody zostaną
przyznane w dwóch kategoriach: „Mój Szczecin” oraz „Mój pomysł na
biznes”. Ideą konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz idei start-up’ów wśród młodych ludzi – podkreśla Jarosław Tarczyński, prezes
Północnej Izby Gospodarczej. Izba organizuje konkurs we współpracy
ze Stowarzyszeniem Rotary International, którego działania wspiera
już od jakiegoś czasu.
Wyjątkowe otoczenie Gali

Tegoroczna Gala odbędzie się w najbardziej reprezentacyjnym i malowniczym miejscu Szczecina – na Tarasie Hakena przy Wałach Chrobrego.
– To jest serce naszego miasta. Przedsiębiorcy lubią i chcą się tam spotykać – zaznacza Jarosław Tarczyński. Organizatorzy zapewniają, że gości podczas Gali z pewnością zachwyci ciekawa aranżacja przestrzeni
oraz mnogość atrakcji. Jednym z partnerów wydarzenia jest Grey Club,
a o oprawę muzyczną zadba DJ Hoster, czyli Mariusz Kozłowski. W tym
klubie odbędzie się też after party w strefie VIP. Wracając do tematu
Gali, sporą atrakcją muzyczną będzie z pewnością koncert gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, autorki tekstów i zdobywczyni wielu nagród
– Sylwii Grzeszczak. Prócz tego, na uczestników wydarzenia czekać
będą wyśmienity poczęstunek oraz fantazyjne drinki. Partnerem jest
firma Event Bar, która stworzyła również znany szczeciński cocktailbar
17 Schodów. Zapewni ona doskonałe trunki, w tym koktajle specjalnie
skomponowane na Galę. Jak widać, Północna Izba Gospodarcza organizując imprezę, z każdym rokiem podnosi sobie poprzeczkę, by spełnić
oczekiwania gości oraz zapewnić im wieczór pełen atrakcji. – Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Sprzedaliśmy większą część
biletów, zostało już niewiele. Jak widać, Gala jest wyczekiwana i oczekiwana – mówi z uśmiechem Jarosław Tarczyński, prezes Północnej Izby
Gospodarczej.

kw/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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„Det er ikke
dårlig vær...”
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Powrót wielkich
zawodów jeździeckich
Przed nami największe zawody jeździeckie w województwie zachodniopomorskim! Impreza Verso Jumping Tour odbędzie się między 17 a 19
maja (weekend) w Warniku. W programie wiele atrakcji dla zawodników
oraz publiczności!
Zawody już cieszą się dużym zainteresowaniem. Udział w imprezie
zapowiedziało wielu jeźdźców nie tylko z regionu, ale też całej Polski.
Co więcej, organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji ze względu
na unikatowość imprezy. W programie wydarzenia są m.in. zawody
ogólnopolskie w skokach przez przeszkody wraz z kwalifikacjami do Mistrzostw Polskich Młodych Koni, konkurs barier przy sztucznym świetle, koncert gwiazd oraz Riders Party przy muzyce DJ-a.
Impreza wielu atrakcji

Zawody jeździeckie Verso Jumping Tour zostały stworzone z myślą zarówno o zawodnikach, jak i publiczności. W programie przewidziano
widowiskowe konkursy, między innymi: barier przy sztucznym świetle,
odbywający się w sobotę oraz niedzielne Grand Prix. Dużą atrakcją będzie na pewno występ popularnego polskiego zespołu muzycznego.
W piątkowy wieczór na krytej ujeżdżalni koncert zagra zespół Varius
Manx wraz z Kasią Stankiewicz! W planach organizatorzy mają również
zorganizowanie konkursu dla młodzieży, rozpoczynającej przygodę
ze sportem, aby zmotywować młodych ludzi do uprawiania sportów.
Przypomnienie o eleganckiej dyscyplinie sportu

Pomysłodawcy zawodów to Spółka Jawna VLN Adamus i Klub Sportowy Verso La Natura. Organizatorzy imprezy są bardzo zaangażowani
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w rozwój jeździectwa w naszym regionie. Zauważyli, że w województwie nastąpił regres w kwestii organizowania zawodów na poziomie
ogólnopolskim i międzynarodowym, przez co piękna dyscyplina zaczęła na Pomorzu Zachodnim zanikać. – Pojedyncze zawody międzynarodowe i ogólnopolskie odbywają się w całej Polsce co tydzień, zazwyczaj
w kilku miejscach, w tym samym czasie. Niestety nasz region jest pozbawiony wszelkich imprez, którymi mógłby się poszczycić – stwierdzili. W związku z tym postanowili zorganizować zawody ogólnopolskie na
terenie własnego ośrodka jeździeckiego w Warniku (Verso La Natura.
Akademia Jeździecka).
Pomysłodawcy wydarzenia uważają, że nasze województwo ma ogromne możliwości w zakresie organizowania tego typu imprez ze względu
na bliskość i dobry dojazd autostradami oraz drogami szybkiego ruchu
dla zawodników z krajów, które są liderami w światowym jeździectwie
(np. Niemcy, Belgia, Holandia, Dania). Ich celem jest organizacja zawodów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, tak, aby województwo
zachodniopomorskie zaczęło ponownie liczyć się na arenie krajowej
oraz światowej jako organizator imprez jeździeckich, a zawodnicy z naszego regionu, z których wielu jest w Kadrze Polski, mogli brać udział
w sportowej rywalizacji w swojej okolicy i nie byli zmuszeni wyjeżdżać
setki kilometrów do innych miast.
Wstęp na zawody Verso Jumping Tour jest bezpłatny.

kw/ foto: materiały prasowe

„Det er ikke
dårlig vær,
bare dårlige
klær.”
Mariusz Włoch – absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lingwista, trener biznesu i kompetencji
komunikacyjnych, twórca Direct Communication Method w nauczaniu języków, autor podręczników do nauki angielskiego, niemieckiego,
norweskiego, szwedzkiego, duńskiego, włoskiego, hiszpańskiego i fińskiego, autor opowiadań, bloga oraz poradnika “Władca Języków,
czyli prawie wszystko o tym, jak zostać poliglotą”, właściciel szkoły Władca Języków, współwłaściciel wydawnictwa WJ Publishers, pasjonat
książek, muzyki i jazdy na rowerze.
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„Sienna”

„Webster”

„Sienna”

Londyn, hotel,
dziewczyna i chłopak
Zajrzeliśmy do londyńskiego Espero Studio, by zobaczyć nad czym
ostatnio pracowała pochodząca ze Szczecina fotograf Marta Literska.
W jej studiu odbywają się sesje modowe, produkowane są reklamy oraz
kampanie promocyjne. Wpadają tu takie osobowości jak mistrz Formuły 1 Lewis Hamilton czy znany aktor Jamie Dornan (m.in. „The Fall”, „50
Twarzy Greya”, „A Private War”). Zdjęcia, które pokazujemy do wynik
pracy Marty nad trzema projektami.
„Webster” został opublikowany w Lewis Magazine. Marta komentuje to
wydarzenie: – Praca z Websterem była niebywale lekka. Reprezentuje
go agencja Nii, która ma pod opieką świetnych modeli o bardzo oryginalnym wyglądzie. To konkretne zdjęcie zaplanowałam i najpierw wyobraziłam sobie mniej więcej jak chcę, żeby wyglądało.
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„Clear Lake Hotel” opublikowany został w Wonderland, a wersja tylko
z modelem w Wild Dogs in Paris. Marta: – Bohaterami są młodzi: chłopak i dziewczyna. Wolni, zbuntowani, zakochani, ale ich dusze są stare
jak hotel, w którym odbyła się sesja. Pamiętam ten stan, gdy byłam nastolatką. Chciałam oddać ten klimat.
„Sienna” została opublikowana w Lucy’s Magazine. Marta wspomina:
– Sienna to kuzynka mojego stylisty. Sesja została zrobiona spontanicznie, tydzień po „Clear Lake Hotel”. Mieliśmy dużo ciuchów z poprzedniej
sesji i możliwość skorzystania z lokacji na London Bridge, którą w tamtym czasie prowadziłam. Bardzo zależało mi żeby wyciągnąć od Sienny
jej naturalność.

ad / foto: Marta Literska
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Bajki od Michelle
Syrenki, wróżki, centaurowie, fauni i inne baśniowe postacie zamieszkują ilustracje Michaliny Grzegorz, która pod nazwą Michelle
Sketch tworzy ten magiczny i uroczy świat.
– Animacja była w moim życiu od dziecka – mówi Michalina. – Wielką
inspiracją jest dla mnie sztuka z przełomu lat 50', polskich twórców
„Bolka i Lolka” lub „Reksia”, zagranicznych twórców jak Ray Patin, który współpracował przy powstawaniu wielu animacji Walta
Disney'a. Nie sposób nie wspomnieć o sztuce kobiety, która wciąż
stanowi podstawę do wielu moich prac i jest dla mnie największą
inspiracją, czyli Mary Blair, największej księżniczki Disneya i mojej
osobistej mistrzyni koloru.
Michalina pracuje w gwaszu, jej prace można kupić na platformie
Etsy, a także obejrzeć na Instagramie (michellesketch). W Szczecinie
mieszka od dziewięciu lat, przyjechała tutaj z południowej Polski.
– Myślę, że Polacy wciąż nie doceniają rękodzieła i wartości dodanej
jaką niesie ze sobą oryginalny wyrób. Wciąż brakuje u nas przekonania, że może warto wesprzeć lokalny biznes – stwierdza i dodaje: – Oryginalne dzieło jest jedyne w swoim rodzaju, często zostało
stworzone na zlecenie zamawiającego więc jest spersonalizowane.
Jest tym wyjątkowym darem dla drugiego człowieka, czego nie można uzyskać w żaden inny sposób.

ad/ ilustracje: Michelle Sketch
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Więcej niż
„człowiek w ubraniu”
Magda Butrym AW18

Fotografia fashion w ich wersji jest surowa, usytuowana w naturalnej scenerii, opowiadająca jakąś
historię, klimatem przypominająca lata 80. i 90. Ich
zdjęcia ostatnio opublikował Vogue.com, pojawiały się też w takich magazynach jak i-D, Wallpaper,
czy polskie K-Mag, SEZON i Newonce. Pochodzący z Koszalina Tatiana Pancewicz i Karol Wysmyk
tworzą znakomity duet fotografów oraz parę
w życiu prywatnym.
Wspomniane zdjęcia to część ich pracy dla projektantki Magdy Butrym. W jednym z wywiadów para
tak mówiła o swojej pracy: „Nie chcemy produkować kolejnych zdjęć typu człowiek w ubraniu. Próbujemy przemycić odrobinę narracji – użyć kontekstu lokacji, indywidualnych cech modela i naszej
relacji z fotografowanym człowiekiem. (…) Często
jest tak, że sceny są wykreowane przez markę, dla

Magda Butrym AW19

której pracujemy. Naszym zadaniem jest złamać tę
formę, by zdjęcie niosło jakiś przekaz”.
Zrealizowali filmy reklamowe np. dla Reeboka, Levi’sa czy teledyski, m.in. dla Rosalie. My również co
jakiś czas sprawdzamy co u nich nowego. Tatiana
jest absolwentką multimediów na szczecińskiej
Akademii Sztuki. Jej prace fotograficzne i filmowe
były pokazywane na międzynarodowych festiwalach oraz wystawach m.in w Niemczech, Anglii
i Argentynie. Karol ukończył kulturoznawstwo na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fotografował dla Berlinale i Short Waves. Publikował
w ELLE, Gazecie Wyborczej, Jazz Forum. Pokazywał zdjęcia m.in. w C/O Berlin, Unit24 w Londynie.

ad / foto: Tatiana + Karol
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Celebrycka
ściana Bolesława
Zbigniew Wodecki

Jest takie miejsce w Szczecinie, niezwykłe, na którego ścianach
widnieją autografy i krótkie wpisy sławnych osób, które pojawiły się w ciągu wielu ostatnich lat w stolicy Pomorza Zachodniego. To restauracja "Na Kuncu Korytarza". A każdy wpis kryje
jakąś anegdotę z nim związaną. Dzieli się nimi właściciel lokalu
Bolesław Sobolewski.
– Zbyszka Wodeckiego gościłem w swoim lokalu kilkakrotnie.
Zawsze mu smakowało, to co serwowaliśmy. Ale nigdy nie
chciał dać się namówić na złożenie swojego autografu na głównej ścianie. Bronił się rękami i nogami. Jedyny artysta, który
tak się opierał (śmiech). Używałem rożnych forteli. Ale on
zawsze wykręcał się albo brakiem czasu, albo gdzieś się spieszył. Zawsze był jakiś pretekst. Nie wypadało mi aż tak bardzo
na niego naciskać. Przecież to wielka gwiazda. Aż w końcu
podczas jego kolejnej wizyty w "Na Kuncu" przypomniałem
mu, że przed laty zdarzyło nam się występować razem na jednej scenie. To było na Balach Zamkowych organizowanych na
szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich. Ja wtedy grywałem
ze swoim zespołem, bardzo dobrą grupą, do tańca, mówiło się na to "do kotleta". A Wodecki występował z inny-
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mi gwiazdami estradyi sceny w tzw. części artystycznej.
Traktowali to na luzie, z przymrużeniem oka, świetna atmosfera, dobra zabawa. Byłem perkusistą i zdarzyło się,
że nasz zespól przygrywał podczas występu Wodeckiego.
Przypomniałem mu to zdarzenie, najpierw się zdziwił, potem ucieszył. No to ja wykorzystując sytuację znowu zaproponowałem autograf na ścianie. A Wodecki pyta: „A Ty
wiesz skąd ja jestem?”. No to odpowiadam: „Wiem, jesteś
z Krakowa”. A on na to: „No właśnie, jestem z Krakowa
i mój podpis jest bardzo cenny. To nie jest tak, że ciach
i już podpis złożony. Wiesz ile taki podpis jest wart?. „Oczywiście żartował. Ale ja przystąpiłem wtedy do kontrataku
i proponuję: „To co mam Cię jakoś przekupić? Może więc
postawię Ci dobry koniaczek?”. Tak strzeliłem, I podziałało,
Wodecki zgodził się, wypił koniak i skapitulował. Podpisał
się w końcu na mojej ścianie – "Zbigniew Wodecki. Gratis".
A ja na to: „No, no, nie gratis. Przecież był koniak. Dopisz,
że Ci go postawiłem”. Zaczął się śmiać, ale nie dopisał. „Gratis, to gratis” – uznał żartobliwie.

autor: Dariusz Staniewski / foto: materiały prasowe

MINI & Clochee
Lubimy rzeczy ładne, pożyteczne i ekologiczne. Wiedzą o tym właściciele salonu MINI Bońkowscy, dlatego wybór stylowego auta w wersji
hybrydowej nagradzają dopasowanym prezentem – zestawem naturalnych kosmetyków Clochee.
Co dokładnie znajduje się w podarunku? Produkty polskiej marki bogate w substancje aktywne pochodzące z roślin. Dlatego też kosmetyki
Clochee mają naturalną moc nawilżania, odmładzania oraz odżywiania
skóry. Co więcej, są wnikliwie badane dermatologicznie, klinicznie i produkowane zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi. Wszystko po
to, by pielęgnacja była jeszcze bardziej zdrowa, naturalna i ekologiczna.
A jak prezentuje się nowoczesny samochód? MINI Countryman Plug-in
Hybryd to auto przybliżające nas do przyszłości. Samochód łączy zalety silnika benzynowego i elektrycznego. Jego akumulator umożliwia
przejechanie na samym napędzie elektrycznym, bez lokalnej emisji

reklama

spalin, do 42 km! Inne atuty auta? Półelektryczny napęd na cztery koła
zwiększający komfort prowadzenia i innowacyjny wyświetlacz centralny, dostarczający najważniejszych informacji o aucie – ilustruje idealną
współpracę obu napędów, a zestaw wskaźników sygnalizuje dodatkowo aktualnie dostępną moc. Co więcej? Nowoczesny sposób ładowania
samochodu. Akumulator samodzielnie ładuje się podczas jazdy oraz ze
źródeł zewnętrznych za pośrednictwem specjalnego kabla podłączanego do zwykłego gniazdka z prądem, w czasie do 195 minut. To wszystko
razem sprawia, że mamy jeszcze większą frajdę z jazdy, a co najważniejsze: niskie spalanie benzyny, dające nam mniejszą emisję spalin i sprawiające, że jesteśmy bardziej eko.
Jak widać, piękno leży w naturze, a MINI & Clochee to połączenie idealne.

kw/ foto: materiały prasowe

#modniepomagac!
Moda i pomaganie idą w parze, a moda na pomaganie tym bardziej.
Fash’n’act to charytatywny pokaz mody organizowany przez młodzieżową organizację Interact Szczecin International (część Rotary International), którego trzecia edycja odbędzie się 16 czerwca w Pałacu
Ziemstwa Pomorskiego, czyli w Akademii Sztuki. Jak co roku szczecińscy uczniowie poprzez swoją pasję do projektowania i modelingu, będą
zbierać pieniądze na szczytny cel.
W tym roku beneficjentkami Fash’n’act są trzy dzielne dziewczyny,
które zmagają się z bardzo poważnymi chorobami: Julia Matuszczak,
uczennica 6 LO walczy z ostrą białaczką szpikową AML M5, HRG, Zuzanna Czachura, uczennica XVIII LO, która w wyniku obrażeń kręgosłupa

reklama

oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego na odcinku TH10, spowodowanych wypadkiem, ma całkowity niedowład kończyn dolnych oraz Sara
Olkowska, na drodze której stanął nowotwór – chłoniak Hodgkina i która po przebytym leczeniu potrzebuje środków na rehabilitację.
Poprzednie edycje imprezy zakończyły się sukcesem, zebrano ponad 50
tysięcy złotych. Pieniądze co roku zbierane są za pośrednictwem internetowych zbiórek, ze sprzedaży gadżetów oraz biletów na pokaz mody.
Ambasadorką projektu od samego początku jest projektantka mody
Sylwia Majdan. Hasło #modniepomagac! działa.

ad / foto: Arkadiusz Rząd

Tomasz
Lazar
Po drugiej stronie obiektywu
Jest laureatem jednej z najważniejszych nagród fotograficznych na świecie World Press Photo, a także Picture of the Year International, Grand Press Photo czy Lumix Festival for Young
Journalism, a to tylko fragment długiej listy prestiżowych nagród jakie ma na koncie. Publikował m.in. w Washigton Post w The New York Times i Newsweek International. Pochodzący
ze Szczecina Tomasz Lazar zgodził się wyjątkowo, stanąć po drugiej stronie obiektywu,
w tym przypadku przed aparatem Panny Lu. Przy okazji mieliśmy okazję ze sobą porozmawiać.
Oto zapis tego bardzo interesującego spotkania.

Temat z okładki
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Tak, jestem w pewien sposób voyerystą, czyli
podglądaczem. Patrzę na świat i ludzi i widzę często gotowe obrazy. Jednak nie nadużywam tego.
Tak jak wspomniałem trzymam się etycznych zasad.

Jesteś fotoreporterem i równocześnie pracujesz typowo komercyjnie, chociaż i tu czuć Twojego ducha. Nie kłóci się to ze sobą?

Fotografia jest cały czas moją pasją. Sądzę, że pracowanie na wielu
polach, w tym komercyjnym, potrafi rozwinąć sposób patrzenia. Z całą
pewnością światy te różnią się od siebie. W świecie reportażu jesteśmy
często sami ze sobą w przypadku zleceń komercyjnych mamy również
klienta, agencję oraz dom produkcyjny. Koniec końców efekt przy projektach komercyjnych jest dziełem współpracy kilku osób, ale zamyka je
w kadrze fotograf. Często przy takich dużych projektach komercyjnych
fotograf jest również reżyserem. Np. w połowie maja będę realizował
kampanię w Paryżu dla marki Pierre Cardin. Najpiękniejsza w fotografii jest właśnie ta różnorodność, że można doświadczać jej na różnych
płaszczyznach.
Od siedmiu lat uczysz na Akademii Sztuki w Szczecinie w Pracowni Fotoreportażu i Fotografii Dokumentalnej. Niedawno obroniłeś
doktorat „Dziennik Gaijina – Notatki z podróży po nocnym życiu
w Tokio". Sprawia ci przyjemność praca ze studentami?

Fajnie jest móc czasem przemycić studentom własną wizję fotografii,
zaszczepić w nich pewne idee. Uczę różne osoby, również takie, które
niekoniecznie dobrze się znają na technicznej stronie fotografii, za to są
bardzo kreatywne. Pracujemy na każdym sprzęcie: analogowym, cyfrowym. Przyjąłem tylko dwie zasady: każde narzędzie jest dobre pod warunkiem, że dostanę ciekawy obraz. Na pierwszym roku nie pozwalam
również robić zdjęć przy użyciu telefonu.

No właśnie, wystarczy mieć telefon, smartfona z dobrym aparatem
i nominować się fotografem. Teraz każdy robi zdjęcia. Instagram
jest tego najlepszym przykładem. Co o tym myślisz?

To zjawisko ma dwie strony: dobrą i złą. Wśród tego zalewu, wręcz tsunami obrazów można znaleźć rzeczy naprawdę wartościowe i to właśnie wykonane telefonem. Niestety w dzisiejszych czasach prawie każdy nazywa siebie fotografem. To określenie mocno się zdewaluowało.
Nie sztuką jest zrobić zdjęcie. Sprzęt jest najmniej istotny. Ważne jest
oko, to co siedzi w głowie, to co się chce przekazać. Fotograf musi być
świadomy tego, co fotografuje. Wielu wybitnych fotografów ma profile
na tej platformie. Wszystko zależy od nas jak i do czego używamy takich narzędzi. Nie sądzę by tzw. prawdziwa dobra fotografia miałaby
zginąć w "potopie" obrazów. Dobre zdjęcie zawsze się obroni i zawsze
będzie na nie zapotrzebowanie.
Fotografia to męska domena, jest mało kobiet w tym środowisku,
na pewno niewiele znanych nazwisk. Czemu tak się dzieje według
Ciebie?

Myślę, że jest to związane z fizyczną stroną tego zawodu. Nosisz kilogramy sprzętu, pokonujesz setki kilometrów. Przykładowo, kiedy
robiłem projekt w Japonii, przeszedłem 800 km. Bywa ciężko. Kobiety
z natury są delikatne, być może to je odstrasza. Są jednak tak charyzmatyczne fotografki jak Annie Leibovitz. Ona jest świetnym przykładem
silnej kobiety w tym zawodzie. Ellen Von Unwerth też do nich należy.
Jest konkretna, wie czego chce, każde jej zdjęcie jest dobrze przemyślane. Ciekawym przykładem jest Diane Arbus, która zaczynała od fotografii mody, ale się temu w pewien sposób przeciwstawiła. Fotografowała
tzw. brzydką stronę naszego życia, ludzi wykluczonych ze społeczeństwa, postacie ekscentryczne, osoby niepełnosprawne. Ściągała swoim
modelom maski. To wymaga pewnej odwagi.
Byłeś za kulisami największych fashion weeków, na Wall Street
kiedy odbywały się demonstracje związane z kryzysem ekonomicznym, wszedłeś do japońskiego Lasu Samobójców, poznałeś nocne
życie w Tokio i paryską Operę. Czy jest coś, czego jako fotograf byś
nie dotknął? Jakiś temat albo rodzaj fotografii?
Nie zrobiłbym na pewno zdjęcia, które mogłoby komuś wyrządzić
krzywdę, np. kogoś poniżyć. Są pewne zasady etyczne, których dobrze
jest się trzymać. Nie wyruszyłbym na pewno z aparatem na wojnę.
To nie mój klimat, nie mam takiej potrzeby czy predyspozycji. Fotoreporter wojenny to bardzo niebezpieczny zawód. W dzisiejszy czasach
przestał być pod ochroną.

A nie bałeś się wejść do Lasu Samobójców w Japonii? Miejsce, gdzie
ludzi przyjeżdżają by pożegnać się z życiem musi robić mocne wrażenie.

Samobójstwo w Japonii ma romantyczny charakter. Nie jest grzechem
czy oznaką słabości jak u nas. To miejsce robi dojmujące wrażenie,
szczególnie kiedy mijasz przedmioty pozostawione przez ludzi… albo
szubienice. Naliczyłem ich około dwunastu. Pobyt tam mnie zmienił.
Kontakt ze śmiercią zawsze zmienia człowieka.

Gdzie dokładnie położony jest ten las i co na to japoński rząd?
Nie interweniuje?

Las Samobójców jest położony 100 km od Tokio. Jego oficjalna nazwa to
Aokigahara używana zamiennie z Jukai, co oznacza Morze Drzew. Pierwszy raz, gdy go odwiedziłem, policja akurat otwierała porzucone auto.
Na parkingu jest zamontowana kamera i jeżeli jakiś samochód stoi tam
długo zaparkowany i nikt z niego nie wychodzi to znaczy, że znajduje się
w nim potencjalny samobójca. Co do rząd japońskiego to w 2003 roku
zaprzestał publikacji odnośnie statystyk samobójstw w tym lesie, ponieważ ostatnia informacja podała, że życie w lesie odebrało sobie 105
osób. Władze doszły do wniosku, że jak zaprzestaną informować o tym,
co się dzieje w lesie, to brak informacji utnie tę spiralę śmierci.
A samotne przemierzanie nocnego Tokio? Bywałeś w klubach dla fetyszystów, Dla nas ten rodzaj rozrywki bywa szokujący, taka ciemna strona naszego życia, pociągająca... Nie miałeś czasem ochoty
dać się ponieść temu nocnemu życiu, nie kusiło Cię? Aparat jest
chyba dobrą osłoną?

Zrobiłem jakieś 800 km, przemierzając miasto głównie w nocy i eksplorując przeróżne miejsca takie jak kluby, lokale i całe dzielnice. Trafiłem
do tych najbardziej znanych Roppongi, Shinjuku, Shibuya oraz typowych japońskich jak Asakusa. Na przykład do klubu Department H przychodzą ludzie poprzebierani za różne postacie, zwierzęta, żywe lalki.
Jest podwieszanie na hakach, pełno erotycznych gadżetów, lalki przypominające ludzi. Raz się trafił klient lokalu, który wkładał wykałaczki
w swoją cewkę moczową… tego typu rzeczy. Czy aparat chroni? Niekoniecznie, są fotografowie, którzy wchodzą w temat całkowicie. Dają się
ponieść, żeby poznać świat, który fotografują, Pragną go doświadczyć.
Ja się zawsze kontroluję, mam z tyłu głowy zapaloną lampkę, a zdarzały
się sytuacje, że mogłem ją wyłączyć. Jestem typem obserwatora.
A nie podglądacza? Fotografia ma coś z voyeryzmu.

Tak, jestem w pewien sposób voyerystą, czyli podglądaczem. Patrzę
na świat i ludzi i widzę często gotowe obrazy. Jednak nie nadużywam
tego. Tak jak wspomniałem trzymam się etycznych zasad.
Ciemna strona człowieka jednak w pewien sposób Ciebie pociąga…

Jest fascynująca. Każdy z nas ją posiada, ważne tylko czy trzymamy ją
pod kontrolą. Dobrze jest zachować równowagę.
Skoro mówimy o równowadze, czy praca to całe Twoje życie czy jednak masz czas na prywatność?

Mam i dbam o to. To jest bardzo ważne, dla zdrowia, dla higieny psychicznej zachować ten balans. Bardzo dużo pracuję, ale zawsze znajdę
czas na rzeczy zupełnie niezwiązane z fotografią.

Zdobyłeś wiele prestiżowych nagród, pomimo młodego wieku. Brakuje Ci chyba tylko Pulitzera. To może przewrócić w głowie… Jesteś
odporny na uderzenie wody sodowej do głowy?
Sukcesy traktuje z pokorą. To moja motywacja by pracować dalej i lepiej. Wygrana mobilizuje, ale nie znaczy, że jesteś zaraz najlepszy. Są
ludzie w tym zawodzie, którzy szybko się spalili po otrzymaniu nagród,
nagle zniknęli, słuch o nich zaginął.
Mówi się ze nie ma brzydkich ludzi tylko są niefotogeniczni? Jest tak
faktycznie?

Sądzę, że każdego można sfotografować i to ciekawie. Jak również każdą sytuację. Często jest tak, że jednej osobie należy poświęcić więcej
czasu innej mniej. Koniec końców to od nas zależy jak bardzo otworzymy się na daną sytuację czy osobę.

Temat z okładki
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Bliscy, rodzina często proszą Ciebie byś zrobił im zdjęcie? Nie męczy Cię
to?
Jak to mówią szewc bez butów chodzi. Za wiele zdjęć swoich czy rodzinnych nie
posiadam. W momencie kiedy to robię sprawia mi to wiele radości i szczęścia.
Co Cię inspiruje?

Obecnie inspiracją dla mnie jest wiele tematów. Coraz mniej sama fotografia.
Bardzo lubię sięgać po inspiracje do filmu, malarstwa, rzeźby. Często znajduje
je w książkach oraz muzyce.
Temat – marzenie, osoba, z którą chciałbyś współpracować?

Nigdy nad tym nie myślałem... Staram się cieszyć każdym zleceniem, które
wykonam i które do mnie przyjdzie. Co przyszłość przyniesie tego nie wiemy... Ostatnio dostałem możliwość realizowania kampanii dla Pierre Cardina,
a wcześniej dla Chanel czy Opery Paryskiej. Nigdy bym nie przypuszczał, że coś
takiego może się zdarzyć.
Pytałam o Instagram, o to też muszę: co sądzisz o retuszu zdjęć, szczególnie w świecie fotografii beauty/fashion?
Sądzę, że jest to jeden z elementów tego świata. Najlepszy retusz to taki, którego nie widać, który nie psuje zdjęcia. Chociaż koniec końców staram się, aby
zdjęcia były jak najbardziej dopracowane na sesji.
To nasze kolejne spotkanie. Za każdym razem imponuje mi Twój spokój.
Chyba trudno wyprowadzić Ciebie z równowagi?

Chyba tak (śmiech). Zawsze byłem taki spokojny, od dzieciństwa. To pomaga
w moim zawodzie. Nie zawsze jestem zadowolony ze swojej pracy, jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o fotografię, szczególnie własną. Nie rzucam jednak
aparatem ze złości, tylko myślę jak to zrobić lepiej.
Rzadko pozujesz do zdjęć. Dla nas zrobiłeś jeden z wyjątków. Jak się czujesz w roli modela?
Jestem trochę spięty (śmiech). Nie jestem przyzwyczajony do stawania przed
obiektywem. Zdecydowanie wolę być po drugiej stronie aparatu.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Panna Lu / miejsce: Teatr Polski

Podziękowania dla Aleksandry Kopińskiej-Szykuć za pomoc przy realizacji sesji
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Nie jestem przyzwyczajony do stawania przed obiektywem. Zdecydowanie
wolę być po drugiej stronie aparatu.

NAJBARDZIEJ
WYJĄTKOWA
WŁOSKA KUCHNIA
W SZCZECINIE

ul. Rostocka 110A
71-771 Szczecin
Tel.: 690 517 721
/ PerseuszRistorante
www.perseusz-szczecin.pl

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

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

ul. Santocka 39 | 71-083 Szczecin
@ salon@domokoncept.pl | m: +48 511 891 500

Robert,

człowiek o złotym sercu
Gdy był nastoletnim chłopcem potrafił niespodziewanie na Wigilię przyprowadzić do domu bezdomnych. Dorósł i wciąż jest dobrym człowiekiem.
Robert Grabowski, człowiek orkiestra, przygotował z przyjaciółmi akcję, dzięki której, co tydzień, uszczęśliwia ponad setkę potrzebujących osób.
Wraz z 250 wolontariuszami spotyka się z bezdomnymi, samotnymi i starszymi, częstuje ich ciepłą zupą i rozmawia na każdy temat.
Znamy się od lat, nie ma tygodnia byś komuś bezinteresownie nie
pomógł. Skąd się w tobie wzięło takie poświęcenie?

Lubię pomagać. W dzieciństwie mój dom był zawsze otwarty. Jako nastoletni chłopak potrafiłem na Wigilię, bez jakiejkolwiek zapowiedzi,
przyprowadzić do domu bezdomnych. Chodziłem też po mieście i gdy
tylko mogłem, pomagałem. Pamiętam taką sytuację, gdy na środku
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chodnika na ulicy Śląskiej znalazłem leżącego, pijanego mężczyznę.
Podszedłem, podniosłem go i zaprowadziłem do domu. Podtrzymywałem go. Przy drzwiach zapukałem i otworzyła żona. Zaczęła na mnie
krzyczeć, myślała, że jestem towarzyszem libacji. Wytłumaczyłem,
że jestem przypadkowym przychodniem i tylko odprowadziłem męża.
Po tygodniu zadzwonili do mnie i zaprosili na kawę, to było w ramach

podzięki. Przyznali, że przez cały ten tydzień mężczyzna był trzeźwy.
Mówił, że to, że go znalazłem i w taki sposób potraktowałem uznał jako
znak od Boga.
Wraz z przyjaciółmi zorganizowaliście przed kilkoma miesiącami
świetną, charytatywną akcję. Skąd na nią pomysł?

Wraz z Krzyśkiem Jędrzejewskim w listopadzie organizujemy Szczeciński Tydzień Ubogich. Czuliśmy taką potrzebę: może da się zrobić coś
więcej. Po ostatniej edycji STU odezwała się do nas Gosia Krzemińska,
młoda, pełna energii i zapału dziewczyna. Znamy się zresztą od wielu
lat. Zaproponowała, byśmy wspólnie zaczęli spotykać się z potrzebującymi oraz im gotowali zupę. Że może zrobimy coś na wzór organizowanej w Krakowie „Zupy na Plantach”. Wszystko świetnie się złożyło, bo
z Krzyśkiem o tym już myśleliśmy wcześniej, a Gosia była taką iskrą.
Od pierwszego naszego roboczego spotkania do 7. lutego, czyli pierwszej zupy minęły dwa tygodnie. Tempo było niezłe. Spotkało się troje,
trochę wariatów, później dołączyli inni i w ten sposób rozpoczęły się
„Spotkania przy Zupie”.
Na czym polega ta akcja?

Cel jest jeden, wbrew pozorom nie o gotowanie i jedzenie tutaj chodzi.
Spotykamy się z ludźmi bezdomnymi, zapraszamy też starszych czy
samotnych. Spotkania odbywają się na placu Tobruckim. Tak naprawdę przychodzimy w gości do tych osób. Ulica jest przecież ich domem.
To oni są gospodarzami. Bierzemy ze sobą zupę, kanapki, napoje, ciasto. Zupa, która jest w nazwie akcji, jest tylko pretekstem do spotkania.
Bezdomni to ludzie wykluczeni. Często patrzymy na nich przez pryzmat
tego, jak wyglądają, jaki zapach im towarzyszy, w jakim są stanie. Zapominamy, że to tacy sami ludzie, jak my. Podczas spotkań ich nie umoralniamy, nie nawracamy. Nie mówimy, że picie czy „ćpanie” jest złe,
nie ma tego tematu. Tutaj chodzi o to, by poczuli się zauważeni, mogli
z kimś porozmawiać o normalnych dla nich sprawach, by często mogli
po prostu wygadać się, przecież to pomaga każdemu. Żartujemy, opowiadamy kawały, śmiejemy się, Chcemy by poczuli się potrzebni.
Ile osób przychodzi na takie spotkanie?

Mnóstwo, za każdym razem blisko setka, albo i ponad. Są to ludzie, którym w życiu coś nie wyszło. Często przez alkohol czy właśnie narkotyki.
Jest Władek, który przez lata był kucharzem na statkach i zwiedził cały
świat. Tomek jest elektrykiem ze wszystkimi możliwymi uprawnieniami. Są ludzie z prawdziwymi sukcesami, którzy mieli dobrze prosperujące firmy. Są osoby wykształcone, nawet prawnicy.
Akcja nie miałaby szans powodzenia gdyby nie sponsorzy.

Sponsorzy to chyba nie jest dobre słowo. Mamy wrażenie, że im
nie chodzi o samo sponsorowanie tylko o coś znacznie głębszego. To są
po prostu dobrzy ludzie. Są również wolontariusze, których mamy 250.
Ich pomoc jest nieoceniona. Bez ich zaangażowania, pomocy i bycia,
nie dalibyśmy rady. W każdy czwartek spotykamy się i robimy razem
kanapki. Później, na 18:30, jedziemy samochodami na plac Tobrucki.
Tam rozdajemy wspólnie zupę, rozmawiamy z tymi, którzy chcą przyjść

na spotkanie. Nie ma żadnej bariery między nami. Cudowną sprawą
jest to, że wśród wolontariuszy jest mnóstwo młodych osób: uczniów,
studentów. Przychodzą nawet całe rodziny, czy wychowawcy z uczniami. Wiesz co jest super? Że zupa łączy, nie dzieli. Nie ma znaczenia jakie masz poglądy na świat, politykę, wierzysz czy nie wierzysz, tu jest
płaszczyzna spotkania. Śmiejemy się, że nasze „Spotkania przy zupie”
to już akcja międzynarodowa. Pomagają przy niej wolontariusze z różnych krajów: jest Ozzi z Gabonu, jest Elisabeth z Singapuru, były dziewczyny z Węgier czy ze Stanów Zjednoczonych. Wracając jednak do ludzi
dobrego serca, odzew jest niesamowity. Zgłaszają się restauracje, piekarnie. Doskonali kucharze gotują zupę, za każdym razem od 50 do 80
litrów. Goście spotkań, którzy ją jedzą są zachwyceni. Często mówią,
że to najlepsze zupy jakie jedli. Są treściwe, z mnóstwem mięsa i warzyw. Ludzie pieką ciasta, kupują na akcję miski, kubki, łyżki. Jesteśmy
im bardzo wdzięczni. Bezdomni ostatnio otrzymali prezenty w postaci
paczek na święta, w których znalazły się wędliny, kawa, ciastka i inne
smakołyki. Dzięki zbiórce organizowanej z Ameryki przez Pawła Żuchowskiego. Naprawdę Szczecin leży nad morzem, nad morzem dobra!
Byłeś rzecznikiem miasta, angażujesz się w akcje charytatywne,
prowadziłeś miejskie imprezy sylwestrowe, pracujesz dla Agencji
Artystycznej, gdzie jesteś prawdziwą kopalnią pomysłów. Miewasz
wolny czas?

Nie za wiele, jestem pracoholikiem ale kocham to co robię. Jaram się
swoją pracą. Uwielbiam też Szczecin. Kiedyś przez rok mieszkałem
w Lublinie. Strasznie brakowało mi tego powietrza, przestrzeni, wody.
Nie wyobrażam sobie, że mógłbym mieszkać gdziekolwiek indziej niż
w Szczecinie. Lubię angażować się w akcje społeczne, lubię też pomagać ludziom. Niestety zdarza się, że ludzie wykorzystują to, że jestem
jaki jestem. Gdy jesteś dobry, inni traktują to często jako słabość. Gdy
się postawisz – mówią, że palma ci odbiła i jesteś chamem. Nie chciałbym, by jednak wyszło, że jestem idealny czy „święty”. Nie jestem i dużo
mi brakuje. Mam mnóstwo słabości, potrafię się zdenerwować czy przekląć.
Na sam koniec chciałbym byś opowiedział o jeszcze jednej akcji,
która jest zupełną nowością w Szczecinie: o „Rozmowach w tramwaju”.

Tak jak wspominałem, pracuję w Szczecińskiej Agencji Artystycznej.
Kocham Szczecin, uważam, że mamy doskonałą komunikację miejską
i należy ją promować. Akcja „Rozmowy w tramwaju” polega na tym,
że ze znanymi i lubianymi osobami wsiadamy do tramwaju na przystanku Turkusowa i jedziemy na Basen Górniczy. Przez ten czas rozmawiamy o różnych sprawach, wszystko na żywo transmitujemy w Internecie.
Oczywiście jedziemy tramwajem pełnym ludzi. Moimi gośćmi byli już
m.in. Paulina Przybysz, Piotr Metz, zespół Tulia, Aga Zaryan, a nawet
Kasia Warnke. Podsumowując: dla mnie i Internautów, są to naprawdę
fajne spotkanie, dla pasażerów – genialna przygoda.

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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Najpiękniejsza
polska stewardessa
Pochodzi ze Świnoujścia i obecnie jest najpiękniejszą kobietą w Polsce. Jej największą pasją nie są jednak konkursy piękności, pokazy mody czy
brylowanie na ściankach. – Kocham latanie, nie wyobrażam sobie że mogłabym robić cokolwiek innego – przyznaje Olga Buława, Miss Polski 2018.
Olga opowiedziała nam o tym, czy rzeczywiście praca stewardessy jest łatwa, lekka i przyjemna.
Przygoda Olgi z lataniem rozpoczęła się w 2014 roku. Nigdy wcześniej
nie marzyła o pracy w przestworzach. Los jednak sprawił, że zobaczyła
ogłoszenie o naborze do firmy PLL Lot. 23-letnia wówczas studentka
prawa postanowiła dać ponieść się przygodzie i złożyła swoją aplikację.
– Wzięłam udział w rekrutacji na stewardessę. Ku mojemu zdziwieniu
zostałam przyjęta. Nie był to łatwy proces: najpierw ogólna rozmowa
z komisją, później konwersacja w języku angielskim. Następnie praca
w grupach, gdzie komisja oceniała kandydatów i ostatni etap – badania.
Po tym wszystkim usłyszałam oficjalną decyzję – wspomina.
Mimo, że praca przewróciła jej życie do góry nogami ani przez moment
nie żałowała swojej decyzji. Przyznaje, że wręcz przeciwnie – praca stewardessy ją uzależniła. Jest teraz jej wymarzonym zajęciem. – Latam
na trzech typach samolotów: Dreamlinerze, Bombardierze Q400 i Em-
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braerze. Robię różne rodzaje lotów: długodystansowe, krótkie dystanse
po Polsce oraz loty średniego zasięgu po Europie – opowiada. – Grafik
dostaję z góry na cały miesiąc. Oprócz tego mamy dni rezerwy, gdzie należy być „pod telefonem”. Koordynator może w każdej chwili zadzwonić
i wtedy, gdy jest taka potrzeba, trzeba pakować się i pędzić do pracy.
Są też dyżury lotniskowe. Jadę do biurowca i przez kilka godzin czekam
na to, czy polecę czy nie.
Przez ostatnich pięć lat brała udział we wszystkich lotach długodystansowych, które obecnie są w siatce lotów PLL Lot. Są to kierunki m.in.
do USA, Japonii, Korei czy Chin. – Były też loty czarterowe. Udało mi się
być na Kubie, w Meksyku, w Tajlandii, w Wietnamie – przyznaje.
Zdarza się, że dzięki lotom w dane miejsce, można pozwiedzać konkret-

ne miasto. Nie jest to jednak regułą. – Przykładowo lecę do Ameryki.
W zależności od tego, jaka jest rotacja, mogę mieć 16 wolnych godzin,
a mogę mieć dwa czy pięć dni wolnego. Nasze pobyty nie są długie, ale
należy nauczyć się „kompaktowego”, szybkiego zwiedzania. Trzeba
się jak najszybciej uwijać, by zobaczyć jak najwięcej w krótkim czasie,
a jednocześnie odpocząć przed rejsem powrotnym. Zdarza się, że są
przyjemniejsze pobyty, przykładowo gdy odbywamy loty czarterowe.
Dzięki jednemu z nich przez dwa tygodnie byłam na Bali. Niedawno
wróciłam też z Tajlandii, gdzie przebywałam kolejny tydzień. Dwa lata
temu święta Bożego Narodzenia spędziłam natomiast w Nowym Jorku,
miałam tam pięć dni do swojej dyspozycji.

Jednak oczywiście nie żałuję, że wystartowałam w konkursie. Uważam,
że jest to dla mnie bardzo rozwojowe. To doświadczenie, którego nie
spodziewałam się nigdy w życiu. Mam dostęp do wielu sytuacji, gdzie
wcześniej nawet o tym nie śniłam: mogę iść na gale, pokazy mody, czy
inne wydarzenia. Odkryłam zupełnie inny, fajny świat. W tym wszystkim nie odnalazłam jednak swojego miejsca, póki co czuję się obserwatorem. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Moda, wybiegi nigdy
nie były moją pasją. Nie jestem dziewczyną, która ma szafę wypchaną
po brzegi. To nie jest moja branża. Traktuję to wszystko jako odskocznię
i korzystam z tego, co dostaję. Jeśli pojawia się jakaś fajna oferta, chociażby sesji zdjęciowej, biorę w tym udział.

Olga przyznaje, że możliwość zwiedzania jest ogromnym plusem teg
o zawodu. Minusem jest fakt, że stewardessy mogą często zapomnieć
o świętach czy innych uroczystościach w gronie najbliższych. Muszą liczyć na łaskawy grafik.

Można się więc zastanawiać, co Olga z takim podejściem robiła w konkursie piękności. Okazuje się, że do startu namówiła ją przyjaciółka.
Stewardessa zgodziła się na to, bo… chciała poprawić swoją sylwetkę.
Doskonałym motywatorem była konieczność pokazania się w konkursie na scenie. – Nie ma chyba lepszej motywacji do ćwiczeń – mówi.
– Skupiałam się po kolei na danym etapie konkursu Miss Polski i tak przechodziłam do następnego. Jestem perfekcjonistką. Robiłam wszystko
na sto procent, jak potrafiłam najlepiej. Przyniosło to efekt więc teraz
śmiał mogę powiedzieć, że się opłaciło.

Stewardessy miesięcznie mogą wylatać maksymalnie 100 godzin. Rocznie jest to już 900 godzin. Najwięcej godzin w powietrzu jest w sezonie letnim, zimą więcej czasu spędzają na lądzie. Nie oznacza to jednak, że Olga siedzi wówczas w domu i odpoczywa. Mimo, że nie jest
w przestworzach, wypełnia obowiązki stewardessy na miejscu. – Dwa
lata temu wylatałam około 898 godzin, maksimum jakie mogłam. Teraz
będzie to gorszy wynik, ponieważ zmienił mi się tryb pracy. Mam mniej
lotów dalekodystansowych, więcej latam po Europie. Raz w miesiącu,
maksymalnie dwa razy, robię lot o długim zasięgu, choć nie ukrywam,
że takie zdecydowanie wolę. Wtedy rytm życia jest fajniejszy. Idziesz
do pracy cztery razy w miesiącu, dodatkowo masz dwa loty po Europie
i grafik jest zapełniony.
Miss Polski przyznaje, że obecnie jednym z niewielu minusów tej pracy, jest ograniczona możliwość życia towarzyskiego. W przypadku Olgi
takie życie praktycznie nie istnieje. – Jest na wymarciu – śmieje się.
– Muszę dodatkowo mieć czas na obowiązki związane z tytułem Miss.
Garstka czasu, która zostawała mi po lataniu jest w 100 procentach wykorzystywana właśnie do tego. Wiem, że ten rok musi tak wyglądać.

Sympatyczna Miss Polski nie do końca chce mówić o planach na przyszłość. Przyznaje jednak, że na tę chwilę latanie sprawia jej największą
frajdę. Pewne jest również to, że w przyszłym roku pracodawcy będą
musieli przy ustawianiu grafiku wziąć pod uwagę fakt, że Olga nie będzie miała dostępnych wszystkich terminów. Zaplanowany ma bowiem
ślub. Jej narzeczony pracuje w tej samej firmie. Poznała go przez wspólnego znajomego. – To nie jest tak, że stewardessy, z powodu braku czasu, nie mają rodzin. Dziewczyny mają nawet po kilkoro dzieci i pracują
do emerytury. To wszystko się nie wyklucza. Praca jest jak każda inna,
to tylko nieco inny styl życia. Wszystko można doskonale pogodzić. Zobaczymy tak naprawdę, jak potoczy się życie. Póki co mój zawód jest
właśnie tym wyśnionym – podsumowuje.

autor: Andrzej Kus / foto: archiwum bohaterki
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MISS MAMA

Do niedawna ich największą przygodą były sukcesy w konkursach miss piękności. Dzisiaj świat wygląda zupełnie inaczej. Zmieniły się priorytety –
zostały mamami. Angelika Ogryzek-Manikowska, Klaudia Ungerman-Osińska, Natalia Łukaszewska oraz Małgorzata Rożniecka-Ofman opowiedziały
nam o tym, jak ich życie stanęło do góry nogami.
Angelika Ogryzek-Manikowska, Miss Polski z 2011 roku, szczęśliwą
mamą została w lipcu 2018. Urodził się wówczas Ignacy. Przyznaje,
że przed narodzinami była pełna obaw. Nie wiedziała co ją czeka i jak
zmieni się jej życie.

fi budzić się co godzinę. W naszym przypadku zupełnie nie sprawdziło
się, że noworodek „tylko je i śpi”. Jako rodzice poradziliśmy sobie w tej
nowej i trudnej sytuacji wspaniale, nasze małżeństwo tylko na tym zyskało. Myślę, że teraz mało co będzie w stanie nas zaskoczyć.

– Miałam pewne wyobrażenia co do tego jak będą wyglądały nasze
pierwsze wspólne miesiące, jednak rzeczywistość okazała się całkiem
inna. Było o wiele trudniej niż się spodziewałam – opowiada. – Synek
od urodzenia był bardzo aktywny i mało spał. Zresztą do tej pory potra-

Mimo, że zdarzają się gorsze dni i nieprzespane noce, to uśmiech i radość na twarzy synka rekompensuje mamie wszystko.
– Gdy patrzę na to jak rośnie, rozwija się, gdy uda mu się zrobić coś po
raz pierwszy, na przykład usiąść, raczkować, wypowiedzieć pierwsze

słowa, rozpiera mnie duma i wypełnia niesamowite szczęście. Odkąd
synek pojawił się na świecie moje życie stało się pełniejsze, a moja
miłość do niego jest z każdym dniem silniejsza. Po urodzeniu dziecka
stałam się bardziej zorganizowana. Dałam radę pogodzić początki macierzyństwa z dalszą edukacją. Zdałam egzaminy i zaliczyłam najtrudniejszy rok na aplikacji radcowskiej, z czego jestem bardzo zadowolona.

łam w zupełności rezygnować ze swojego życia. Udało się wszystko pogodzić – dodaje z satysfakcją.

Na ten moment Ignacy bardzo lubi słuchać jak rodzice mu czytają.
Wspólnie oglądają też dużo książek z bajkami obrazkowymi. Uwielbia
również obserwować i zaczepiać psa Leo oraz podbierać mu zabawki.

– To była moja świadoma decyzja: odchować dziecko do minimum
2. lat. Moje życie na początku zwolniło tempo. Przyspieszyło wtedy, gdy
zaczął chodzić i biegać. Robi się już coraz większym chłopcem. Zaczyna
mówić więc można się dowiedzieć od niego co chce. Jednocześnie ma
swoje zdanie i jest dosyć uparty.

– Chciałabym, aby Ignacy miał piękne dzieciństwo, był w życiu szczęśliwy i robił to co sprawia mu radość. Ma charakter po ojcu, więc na
pewno będzie wiedział czego chce od życia, o to się nie martwię – mówi
z uśmiechem. – Oprócz narodzin syna, z pewnością nie zapomnę dnia,
w którym poznałam mojego męża, od tego momentu wszystko się zaczęło.
„Bycie mamą to najpiękniejszy zawód świata”

Klaudia Ungerman-Osińska wciąż jest bardzo aktywna w swoim zawodzie, pracuje dla prestiżowych europejskich agencji mody. Można powiedzieć, że jej kariera „ruszyła z kopyta” w 2008 roku, kiedy to została
Miss Polski. Także ona dzisiaj jest szczęśliwą mamą 2-letniego Stasia.
– Życie po urodzeniu dziecka zmienia się i to bardzo. Rodzi się mały człowiek i jesteś za niego odpowiedzialny: dbasz o niego, kochasz, martwisz
się, planujesz mu dzień, przyszłość, wszystkiego uczysz. Mogłabym tak
wymieniać i wymieniać – opowiada modelka i przyznaje, że Staś nauczył rodziców organizacji i cierpliwości. – Mimo, że ma już 2 lata wciąż
przeżywam cudowne chwile macierzyństwa. Po trzech miesiącach od
narodzin zabierałam już go razem ze mną za granicę do pracy, nie chcia-

Gdy potrzeba pomocy przy opiece, na straży bezpieczeństwa stoją
dziadkowie. Klaudia przyznaje, że od momentu, jak została mamą zdecydowanie mniej pracuje. Większość czasu spędza z synkiem w domu.
Nie chciała nigdy wysyłać go do żłobka.

Mama prowadza Stasia na rytmikę i basen. Chłopiec uwielbia wodę
do tego stopnia, że nie podoba mu się, gdy musi wyjść z basenu. Lubi
taplać się w kałużach, a z tatą grać w piłkę nożną i koszykówkę. Wspólnie oglądają mecze.
– Nic dziwnego: to przecież mężczyźni – śmieje się Klaudia. – Ze mną
czas spędza spokojniej, na kolorowaniu czy bawieniu się zabawkami.
Jest przy tym taki zabawny. Rośnie zdecydowanie za szybko. Dziecko
jest najważniejsze, jednak nie można przy nim rezygnować z życia osobistego. Da się wszystko połączyć, zaplanować, zorganizować. Bycie
mamą to najpiękniejszy zawód świata.
„Rodzisz dzieci i dostajesz drugie życie”

Małgorzata Rożniecka-Ofman w 2000 roku została I wiecemiss Polonia, w tym samym roku w Stambule została wybrana Miss Model of the
World. Rok później zwyciężyła w konkursie Miss International w Tokio.
Dzisiaj ma dwóch synów: 8-letniego Aleksandra i 6-letniego Natana.
– Z mojej perspektywy narodziny dziecka to otrzymanie drugiego życia.

Ludzie

39

Trzeba się go nauczyć od nowa – opowiada. – Wcześniej bardzo dużo się
bawiłam, prowadziłam beztroskie życie. Mnóstwo jeździłam po świecie. Gdy urodzili się Aleksander, a później Natan, przestawiłam się na
rodzinę. Na to, by zagwarantować dzieciom dobrą przyszłość i dobrze
je wychować.
Małgosia chłopcom poświęcała mnóstwo czasu, praktycznie wycofała
się z życia zawodowego. Sporadycznie przystępowała do organizowanych projektów.
– Postanowiłam sobie, że wykorzystam czas maksymalnie. Z każdym z
synów spędziłam po trzy lata w domu. Wykorzystałam czas urlopu wychowawczego. Mąż jeździł do pracy za granicę, więc miałam cały dom
na głowie. Pomagali mi rodzice. Dopiero po tym czasie mogłam wrócić
do intensywnej pracy – opowiada.
Dzisiaj miss prowadzi wraz z mężem własną firmę. Marzy o tym, by pojeździć z chłopcami po świecie. By mogli zobaczyć tyle, co ona.
– Tak jak wspominałam, zjeździłam kawał świata. Najmniej znam Europę, jednak mnóstwo czasu spędzałam w Ameryce czy w Azji. Chciałabym by i oni zobaczyli te miejsca. By mogli też zobaczyć, jak żyją ludzie na innych kontynentach, jaką mają kulturę, zwyczaje. Najbardziej
chciałabym ich zabrać do Stanów, gdzie mieszkałam gdy miałam 18 lat.
Myślę, że wszystko jest do zrobienia.

„Świat oczami dziecka jest przepiękny”

Natalia Łukaszewska w 2014 roku została III wicemiss Polski. Jest dzisiaj
szczęśliwą mamą 16-miesięcznej Hani. Przyznaje, że jej życie bardzo się
zmieniło po narodzinach dziecka. Poświęca córce sporo czasu.
– Każde wyjście do sklepu czy kosmetyczki jest wspólne – opowiada.
– Nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez Hani. To moje pierwsze dziecko i nie wiedziałam, jak to będzie gdy zostanę mamą. Gdy się urodziła,
zdawałam sobie sprawę z tego, że będzie to czas, kiedy trzeba będzie
się poznać. Będę zmuszona wiele się nauczyć: karmienia, przewijania,
kąpieli. Okazuje się jednak, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak instynkt macierzyński, który posiada każda mama. Ostatecznie nie sprawiło mi to problemu.
Dziewczyna przyznaje, że ma niewiele czasu dla siebie. Hania jest ruchliwym dzieckiem. Młoda mama odpoczywa wtedy, gdy córka śpi
w ciągu dnia lub zasypia na noc. Nie bez znaczenia jest także pomoc
partnera, który po przyjeździe z pracy zajmuje się córką. Natalia może
liczyć również na swoją mamę, które chętnie opiekuje się wnuczką.
– Hanna jest naszym oczkiem w głowie. Celebrujemy razem każdą
wspólną chwilę. Taka mała istotka również może nas wiele nauczyć,
m.in. poglądu na wiele spraw z innej perspektywy. Świat oczami dziecka
jest przepiękny – podsumowuje.
Natalia dzisiaj już nie zajmuje się modelingiem. Wraz z partnerem prowadzą własną firmę.

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński, archiwum bohaterek
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Fascynator
na ślubnym kobiercu

Współczesne panny młode poszukują luzu, subtelności i natury. Tak jak w końcu skończyła się epoka sukien ślubnych typu „beza”, tak samo przyszłe mężatki odeszły od fryzur spowitych toną lakieru. Aktualnie
w lekko i naturalnie zaplecione włosy warto wpiąć oryginalne ozdoby, takie jak fascynatory od Expose
Akcesoria.
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Otrzymujemy spinki, grzebyki i toczki, których kształty
oddają lekkość i nie wymagają odpowiedniej stylizacji, aby
wyglądały dobrze. – Tegoroczna kolekcja ślubna Expose
Akcesoria sięga do korzeni, czyli do klasycznego fascynatora z sinamay’u. Nie oddajemy go jednak pannom młodym
„sauté”, bez dodatków. Sploty są bardziej unowocześnione,
połączone z innymi materiałami. Na przykład z plisowaną
krynoliną lub woalką retro, przypominającą plaster miodu –
podkreśla Magda Zgórska, projektantka marki. – W kolekcji
ślubnej ozdoby mają różne wielkości. Są małe plecionki, które wplata się w upięcia i luźne warkocze. Są pośrednie fascynatory, które w tym roku mają zdecydowanie geometryczne
kształty. Można także znaleźć sporych rozmiarów, eleganckie toczki dla pań, które dobrze czują się w angielskim stylu.

ad

foto: Ania Oleńczuk, Beauty in Frames
MUA: Sylwia Dębiec-Babicz
ozdoby: Expose Akcesoria

modelka: Agnieszka Szuszkiewicz
sukienki: Fanfaronada

Żakiet

dobry na wszystko

Maja Źróbecka
foto: Dorota De Leval Jezierski

Karl Lagerfeld powiedział kiedyś: „Są rzeczy, które nigdy nie wychodzą z mody: jeansy, biała koszula i żakiet Chanel”. Coco Chanel wymyślając swój pudełkowy żakiet stworzyła coś, co przeszło
do historii i stanowi element garderoby, który zawsze jest modny.
Mia Giacca to marka, która specjalizuje się w szyciu na miarę damskich żakietów. Jej projektami zachwycił się m.in. brytyjski Vogue
oraz klientki z całej Europy. Za marką stoi szczecinianka Maja Źróbecka.
– Żakiet to fundament klasycznej garderoby i podstawa stroju businesswoman. Dodaje kobiecie klasy, sprawia, że nawet w zestawieniu z prostymi dodatkami wyglądamy interesująco. Odpowiednio
dobrany wysmukla sylwetkę i dodaje jej lekkości. Dlatego szyjemy
żakiety wyłącznie na miarę – mówi Maja Źróbecka.
Żakiety od MG powstają z boucle i z szlachetnego tweedu, sprowadzanego z Anglii. – Moją inspiracją są kobiety, które ubierają się
elegancko i mają w sobie to „coś”. Bardzo lubię styl Amal Clooney
i Tildy Swinton. Obie zawsze są ubrane adekwatnie do sytuacji –
wyznaje projektantka. – Zanim powstało MG Maja Źróbecka nosiła jeansy i t-shirty. Pracowała z domu, więc nie musiała się starać
w temacie wyszukanego stroju. – Gdy jechałam po dzieci do szkoły
i porównywałam się z innymi matkami wracającymi z biur, czułam
się gorsza. Stwierdziłam, że potrzebuję czegoś, co szybko nałożę
na siebie i od razu będę dobrze wyglądać. Poszperałam w sieci
i stwierdziłam, że idealny do tego będzie tweedowy żakiet – dodaje
ze śmiechem.

ad / foto: Paweł Barański /stylizacja: Natalia Penar
/ MUA: Magdalena Kadzińska
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Estera Broda

Buty w obiektywie

sztuki

Znany z niebanalnego designu szczeciński producent obuwia Liebre Style zaprosił do współpracy studentów mody Akademii Sztuki. Projekt przybrał formę konkursu, a nagrodą dla młodych artystów okazał się nie tylko ufundowany przez przedsiębiorców tablet, ale przede wszystkim możliwość odbycia praktyk i przeświadczenie, że w Szczecinie można z powodzeniem prowadzić biznes na światowym poziomie.

Owocna współpraca

koordynatorką konkursu. Studentom Wzornictwa specjalności Projektowanie Ubioru zaproponowano udział w konkursie fotograficznym,
w którym butom Liebre Style należało zrobić zdjęcia dostosowane do
mediów społecznościowych i specyfiki marki.
Młodzi zdolni

– Prace były naprawdę kreatywne i ciekawe. Na pierwsze miejsce wybiła się studentka Estera Broda, która postawiła na odważne stylizacje
i świetny dobór barw – mówi Mila. Poza pierwszą nagrodą zdecydowano
także o przyznaniu dwóch wyróżnień: dla Rafała Zakrzewskiego, który podszedł do tematu dojrzale i postawił na subtelną kolorystykę oraz
Amandy Kępińskiej, która wykonała zdjęcia świetnie dostosowane pod
Instagram, z ciekawą minimalistyczną scenografią. Wszystkim zaproponowano praktyki w Liebre Style, co jest nie lada wyróżnieniem, bo są
one w toku studiów obowiązkowe, a firm, w których można je odbyć
i jednocześnie dużo się nauczyć, jest w Szczecinie niewiele. – Moim zdaniem najważniejszą lekcją, którą wszyscy wyciągnęliśmy z tej współpracy, jest fakt, że można w Szczecinie założyć firmę, start-up, a jej produkty mogą podbijać cały świat. Wszystko jest tylko kwestią energii,
wiedzy i oczywiście ciężkiej pracy – podsumowuje Mila.

kt

Amanda Kępińska

Elena, która uważa siebie za osobę bardzo wymagającą, jeśli chodzi
o jakość, trafiła ze swoim pomysłem do niezwykle utalentowanej artystki, która doskonale odpowiada na jej potrzeby. Owoce tej współpracy
wykraczają poza sam konkurs dla młodych projektantów. Mila Łapko,
fotograf, wykładowca na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki, w duecie z Kaśką Jankiewicz pod marką Flar do najnowszego
katalogu Liebre Style stworzyła sesję zdjęciową z bogatą scenografią,
inspirowaną między innymi niderlandzkimi martwymi naturami. Fotografka opowiada o otwartości przedsiębiorców, którzy chętnie godzili
się na odważne stylizacje czy wybór tancerza Krzysztofa Lubkę w roli
modela. – Elena i Israel to osoby o szerokich horyzontach. Prowadzenie
biznesu na całym świecie sprawia, że nie przeszkadzają im oryginalne
zestawienia czy intrygujący wygląd modeli – twierdzi Mila, która została

Amanda Kępińska

Estera Broda

Rafał Zakrzewski

Historię Liebre Style opisaliśmy we wrześniu 2017 roku i od tamtej pory
z zainteresowaniem śledzimy losy szczecińskiej firmy, założonej przez
hiszpańsko-meksykańskie małżeństwo – Elenę Gasullę i Israela Lopeza.
Tworzą oni oryginalne buty, w których wykorzystują unikatowe partie
tkanin przywożonych jako pamiątki z podróży po różnych częściach
świata. Niebanalne jest także ich podejście do sprzedaży swoich produktów. Otwartość na różne formy promocji zaprocentowała współpracą z Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Od lewej: Elena Gasulla, Rafał Zakrzewski, Amanda Kępińska,
Estera Broda, Israel Lopez / foto: E. Łapko
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Ślązak,

który zakotwiczył
w Szczecinie
Co robi Ślązak nad morzem? Organizuje jedne z najlepszych, prestiżowych regat. Maciej Cylupa z miłości do żeglarstwa przyjechał do Szczecina 12 lat temu z Gliwic i został tu na stałe. – Szczecin coraz bardziej otwiera się na wodę i zasługuje na regaty
na najwyższym poziomie sportowym. Cały czas dążę do tego, by do miasta przyjeżdżali najlepsi żeglarze z całego świata – mówi.
– Szczecin pamiętam z czasów młodości, z lat 90. Zaczynałem wówczas
swoją przygodę z żeglarstwem, przyjeżdżałem na swoje pierwsze rejsy
morskie do Trzebieży. To przecież bardzo blisko, a Szczecin robił wrażenie wielkiego miasta – wspomina Maciej Cylupa. – Później, w 2008 roku,
ponownie w moim życiu pojawiło się portowe miasto. Od 2007 organizowałem w Polsce cykl regat Polish Match Tour, w których startowali
szczecinianie, m.in. Patryk Zbroja, Artur Pomorski, Krzysiek Łobodziec,
czyli „Kokos” oraz Łukasz „Czajnik” Czaja. Dwóch ostatnich zaproponowało, by podobne wydarzenie przygotować w mieście, przy Wałach
Chrobrego. Dzięki ich wsparciu i organizacji na miejscu, powstał Szczecin Match Race, regaty organizowane w ramach cyklu Polish Match
Tour o randze Pucharu Świata World Sailing. Pomysł się spodobał, miasto doceniło fakt, że można na Odrze rozgrać widowiskowe zawody.
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Dzięki zaangażowaniu lokalnego środowiska żeglarskiego regaty odbywają się cyklicznie, i to już od 12 lat. Startowali i startują w nich najlepsi
słynni zawodnicy z Polski i ze świata, jak Ian Williams czy Phil Robertson.
Szybko okazało się, że nie tylko woda jest w stanie zatrzymać Macieja w Szczecinie na dłużej. Był jeszcze jeden powód, również związany
z uczuciem. Tym razem do kobiety. Tutaj, na regatach poznałem swoją
żonę – przyznaje. – Dzięki niej to miasto jest teraz moim drugim domem.
Do 2012 roku Maciej Cylupa jeździł z regatami Polish Match Tour po całej
Polsce z jachtami regatowymi Skippi 650. Tymi samymi, które zaczynały
Polish Match Tour w 2007 roku. Na 16. różnych akwenach zrobił ponad
70 eventów. Jubileuszowy, 50. odbył się właśnie w Szczecinie. – W 2013

roku, jako organizatorzy cyklu, podjęliśmy decyzję o zakupie większych
jachtów, które umożliwią nam organizację regat najwyższej rangi. Udało się pozyskać 8.5 metrowe, topowe jachty TOM 28. Dedykowane były
do bazy w Szczecinie i stanęły w Marina Club u Marcina Raubo w Dąbiu.
Mniejsze łódki Skippi pojechały na Śląsk i tam, do dzisiaj, na nich organizujemy dwie imprezy PMT w roku – opowiada.
Przez ostatnie lata w naszym mieście zorganizował na jachtach typu
TOM 28 mnóstwo prestiżowych regat. Wciąż ściąga do Szczecina wielu
najlepszych na świecie sportowców w swojej dyscyplinie, ale również
towarzyszących im gości oraz kibiców. Mimo upływu lat, Szczecin
Match Race to praktycznie wciąż jedyne międzynarodowe regaty żeglarskie w mieście. – Wszystkie regaty mają swój charakter, nie można
porównywać jednych do drugich. Szczecińska Liga Regatowa jest dla
firm, amatorów którzy chcą się dobrze pobawić na wodzie i zakosztować regat. Wspieramy organizację Akademickich Mistrzostw Szczecina,
czyli regat dla studentów, robiliśmy Regaty Mistrzów dla najlepszych
żeglarzy Pomorza Zachodniego z różnych klas, jachtów morskich
i klas sportowych. Wspomniana Liga Regatowa przyciągnęła mnóstwo
zawodników z regionu, oraz z dalszych zakątków kraju, przykładowo
z Łodzi. Zrobiliśmy unikalną rzecz. Zaproponowaliśmy firmom i ich pracownikom, często zupełnie „świeżym w pływaniu”, że wsadzimy ich na
jachty regatowe, nauczymy pływać i przy okazji wezmą udział w sportowych zmaganiach. Przez pierwsze trzy lata zaraziliśmy tą pasją kilkadziesiąt osób, które nigdy dotąd nie siedziały na jachcie. Część zrobiła
patenty i kontynuuje swoją żeglarską przygodę. To fantastyczny sposób na popularyzację regat i pływania – mówi.
Na swoim koncie Maciej Cylupa ma znacznie więcej organizacyjnych
sukcesów sportowych, które pokazują Szczecin z doskonałej, wodnej
strony. Wpadł na pomysł i zorganizował Mecz Na Odrze Polska-Niemcy-Dania, czyli dwudniowe regaty przy Wałach Chrobrego i Wyspie Grodzkiej w trzech formułach żeglarskich: flotowej, meczowej i zespołowej,
z komentarzem i relacją na żywo. Zorganizował też Grand Prix Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, rozegrane na Bulwarach Piastowskich w 2015 roku, które zgromadziło reprezentacje miast i gmin
członków Szlaku. Przy tym samym bulwarze zorganizował też wodne
show Wodoaktywni, w ramach którego po raz pierwszy w Szczecinie

odbyły się pokazy latającego jachtu klasy Moth. Dzięki flocie bazującej
w Szczecinie, udało się otworzyć do regat meczowych nowe miejsca
na Pomorzu Zachodnim. W Świnoujściu zorganizował Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, a Polish Match Tour zagościł w Dziwnowie,
Kamieniu Pomorskim, Wolinie, a nawet Nowym Warpnie!
Doświadczenie w organizacji imprez i zgrana ekipa skupiona wokół
niego, umożliwiły organizacje najważniejszego i największego wydarzenia żeglarskiego w regionie, czyli Mistrzostw Świata w Klasie Optimist
w Dziwnowie.
– Było to wielkie przedsięwzięcie: dwa tygodnie regat, reprezentacje
z 58 krajów z całego świata i wszystkich kontynentów, 600. uczestników, 7 hoteli, własne linie autobusowe dowożące zawodników z Pobierowa i Dziwnówka do Dziwnowa, ponad 50 motorówek do obsługi regat
– wspomina Maciek.
Polski Związek Żeglarski docenia poziom organizacji i doświadczenie
ekipy Cylupy. Ośmiokrotnie już przyznawał organizację najważniejszych regat sezonu, Mistrzostw Polski. Tegoroczne ponownie odbędą
się w Szczecinie, we wrześniu. Ponadto pod egidą PZŻ, Cylupa organizuje od 2015 roku Klubowe Mistrzostwa Polski, czyli Polską Ekstraklasę Żeglarską. Po raz pierwszy w historii Polski, to kluby walczą o tytuł
Mistrza, jak w każdej innej lidze sportowej, bo do tej pory tytuły zdobywali tylko zawodnicy. W lidze startują kluby ze Szczecina i regionu,
sam Cylupa brał udział jako YKP Szczecin zdobywając dla klubu srebro.
W zeszłym roku brązowy medal zdobyła Pogoń Szczecin z Krzysztofem
Łobodźcem i Łukaszem Czają w załodze. Historia zatacza kolejne koło.
Dwie rundy tegorocznej Ekstraklasy odbędą się w Szczecinie i Świnoujściu.
– Szczecin rzeczywiście coraz bardziej otwiera się na wodę. Oczywiście mam marzenia związane z tym co robię. Jednym z nich jest popularyzacja formuły Szczecińskiej Ligi Regatowej. W czerwcu startujemy
z kolejną edycją, firmy mogą się już zgłaszać. Żyjemy w pięknym mieście i warto poznać je z nieco innej strony, a nie tylko oglądać z lądu.
Pływanie to również doskonała forma zabawy, relaksu ale też integracji
i promocji. Polecam to wszystkim – podsumowuje Cylupa.

autor: Andrzej Kus / foto: archiwum Polish Match Tour
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Elegancja
z adrenaliną

Auto, którym możemy zawieźć dzieci do szkoły, wybrać się na zakupy z teściową, a później dać się ponieść prędkości na autostradzie niczym bohater kolejnej części „Szybkich i wściekłych”? Jest taki samochód. To nowy Hyundai i30 Fastback N. Sportowa maszyna dla całej rodziny, która trafiła
w nasze ręce dzięki uprzejmości Auto Club.
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Model, który otrzymaliśmy, testowali Thierry Neuville, pilot rajdów World
Rally Championship oraz Gabriele Tarquini, wybitny kierowca Formuły,
którzy w rekordowym czasie ścigali się na trasie Rzym-Paryż. Ci panowie byli zachwyceni możliwościami auta. Szybki i stylowy, uniwersalny,
o mocy 275 KM! Czy potrzebujemy lepszej rekomendacji?

w pięknie ukształtowany tylny spojler. Wyrazisty tylny zderzak, którego
wygląd podkreślają podwójne, chromowane końcówki wydechu a do tego
obniżone nadwozie i błyszcząca litera N na grillu. i30 Fastback N ma zdecydowanie sportowy charakter i okazuje się, że nie tylko z wyglądu to
przystojniak naładowany adrenaliną.

Tak, nowy i30 Fastback N jest bardzo stylowy. Popatrzmy na niego: smukła i elegancka sylwetka, opadająca linia dachu, która płynnie przechodzi

Zaglądamy do środka: ładne, stylowe wnętrze, sportowa kierownica,
fotele z czerwonymi akcentami kolorystycznymi. Nie tylko przyciągają

Motoryzacja

Prezentacja

Maksymalna moc – 275KM

Maksymalna prędkość – 250 km/h

Przyśpieszenie – 6,1-100 km/h [s]

Średnie zużycie paliwa – 8,1 l/100 km

Skrzynia biegów – manualna 6-biegowa

wzrok, ale także zapewniają doskonałą kontrolę nad pojazdem. Do tego
wszystkie elementy są dobrze widoczne i dostępne na wyciągnięcie ręki
kierowcy.
Jazda nim może być grzeczna i spokojna, ale dzięki 2-litrowemu silnikowi
z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem nowy Hyundai jest równocześnie rasową sportową limuzyną. Do wyboru mamy jeden z pięciu
trybów jazdy (Eco, Normal, Sport, N i Custom) dopasowanych do warunków na drodze i uwaga(!) – naszego nastroju. W ka żdym trybie samochód
prowadzi się inaczej. Dzieje się tak dzięki odpowiedniej zmianie parametrów działania silnika, amortyzatorów, układu ESC, systemu N Carving,
funkcji dopasowania obrotów, a nawet dźwięku silnika... Czujecie to?
Auto, które w dzień przewiezie naszą całą rodzinę, w nocy może się ścigać z największymi sportowymi zawodnikami. Ta uniwersalność nowego
Hyundaia stanowi jego ogromną wartość. Sportowe samochody zawsze
były i będą pociągające dla każdego kierowcy. Kiedy połączymy to z jego
praktycznością i dostępnością, to otrzymujemy auto-marzenie.
Nawet, jeśli wybierzemy najbardziej szalony z trybów jazdy, bo akurat
tak nam podpowie nastrój, to mamy pewność, że jazda będzie stabilna

i bardzo bezpieczna. Samochód jest wyposażony w wiele, najnowocześniejszych systemów, takich jak system N-Kontrola trakcji i stabilności,
asystent zapobiegania zderzeniom czołowym a także w N-System ułatwiający pokonywanie zakrętów, który podnosi przyczepność i umożliwia
wjazd w zakręt z większą prędkością, co przekłada się na jeszcze większą
przyjemność z jazdy. Kolejna rzecz, która zwróciła nasza uwagę to system
kontroli poziomu uwagi kierowcy, zwracający uwagę kierowcy za pomocą dźwiękowego sygnału ostrzegawczego i komunikatu na wyświetlaczu,
sugerując przerwę w jeździe. Do nawigacji auta służy nam 8-calowy dotykowy ekran, na którym możemy także dzięki aplikacjom na Androida
i Apple korzystać z darmowych usług i to w czasie rzeczywistym. Na koniec ciekawostka, która posłuży za kolejną rekomendację. Otóż drugi rok
z rzędu Hyundai znalazł się na pierwszym miejscu Raportu Jakości branżowego i opiniotwórczego tygodnika „Auto Świat”, wyprzedzając wszystkie
oceniane marki samochodowe, w tym marki premium. Nas to nie dziwi.

autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

Specjalne podziękowania dla Dworku Bukowy Park,
za udostępnienie terenu na potrzeby sesji zdjęciowej

Auto Club | Autoryzowany Dealer Hyundai
Szczecin | Ustowo 56 (przy Rondzie Hakena)
www.auto-club.hyundai.pl

Południowe klimaty

w Szczecinie

Od kilku tygodni na ulicach Szczecina możemy zobaczyć
mnóstwo stylowych, miętowych skuterów. Nie osiągają zawrotnych prędkości, nie zatruwają też powietrza.
Te elektryczne pojazdy wypożyczyć może niemal każdy.
Do wypożyczenia skutera potrzeba kilku rzeczy: aplikacji
z ważnym kontem użytkownika, środków na koncie i oczywiście wolnego pojazdu. Każdy z użytkowników musi mieć
też odpowiednie uprawnienia: prawo jazdy kategorii AM lub
wyższej albo dowód osobisty. Drugi przypadek dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed19 stycznia 1995 roku.
– Sam sposób rozliczania wypożyczenia jest dosyć łatwy,
możemy działać na zasadzie konta przedpłaconego lub
podpiąć kartę kredytową do aplikacji, która będzie automatycznie obciążana za każdy przejazd. Jako pierwsi
w Polsce wprowadziliśmy taki system rozliczeń, wszystko
po to, aby zadowolić klientów – opowiada Klaudia Pokrątka
z firmy EcoShare.
Przez pierwsze tygodnie szczecinianom udostępniono 60 skuterów. Przed majówką dostawionych zostało
40 kolejnych. Wypożyczać je można siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Każda minuta wypożyczenia kosztuje 69 groszy, minuta parkingu 9 groszy,
a maksymalna dzienna stawka to 69 złotych. Skutery są
dwuosobowe, zawsze znajdziemy zamknięte w kufrze
dwa kaski oraz komplet czepków higienicznych. – Nie ma
obecnie konkretnych punktów, gdzie regularnie je znajdziemy. Porozrzucane są po dostępnej strefie, wszystko
w duchu transportu współdzielonego. „Zielona strefa”
w aplikacji, to strefa skąd można wypożyczyć i gdzie należy
zwrócić skuter, poza nią nie będzie to możliwe. Póki co, jest
ona niewielka. Kaski po zakończonym użytkowaniu należy
odłożyć z powrotem do kufra, bez tego aplikacja nie zakończy najmu.
Rzeczywiście strefa póki co obejmuje niewielki kawałek
miasta, głównie Niebuszewo oraz Śródmieście. – Nasz zespół już pracuje nad powiększeniem obszaru – dopowiada
Pokrętka. – Szczecin to nasza trzecia lokalizacja po Trójmieście i Poznaniu. Dostrzegliśmy w Szczecinie niesamowity potencjał. Duże, piękne miasto z wspaniałymi mieszkańcami,
doszliśmy do wniosku, że nasze skutery idealnie wpasują się
w klimat. Tak też się stało.
Każdy ze skuterów ma, przy pełnym naładowaniu, zasięg 70
kilometrów. W momencie, gdy czujemy, że pojazd którym
się poruszamy słabnie, najlepiej zlokalizować na mapie aplikacji inny z większym zasięgiem, podjechać do niego i się
przesiąść. W tym czasie serwis zdąży podjechać na miejsce
by wymienić baterię.
Przedstawiciele firmy przyznają, że zainteresowanie wypożyczalnią w Szczecinie jest ogromne. Niestety wiąże się to
również z większymi niż w innych miasta stratami. Można
było zauważyć skutery porzucone w krzakach. – Spowodowane jest to głównie brakiem obeznania z pojazdami, dlatego też będziemy uruchamiać w Szczecinie „akademię” jazdy na skuterze. Każdy zainteresowany będzie mógł do nas
zgłosić się na przeszkolenie z obsługi i jazdy. Flotę również
będziemy systematycznie powiększać, nie tylko o skutery
– podsumowuje Pokrątka.

autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński
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JAZDA W DAMSKIM

Prezentacja

STYLU

Poszukując samochodu, którym śmiało możemy wyruszyć na wycieczkę z rodziną za miasto, ale także na oficjalne spotkanie biznesowe, wybraliśmy nowego Mercedesa Klasy B. Urocze, wygodne i pakowne auto klasy premium przetestowała dla nas Daria Nowak, ekspertka w dziedzinie
kreowania wizerunku biznesowego, politycznego i medialnego, laureatka plebiscytu Menedżer Roku 2018 Województwa Zachodniopomorskiego.
Dla niej samochód to część pracy, a także wizytówka, dlatego jego wybór jest bardzo istotny. Przejażdżka nową Klasą B dostarczyła jej dużo przyjemności. Po wyjściu z samochodu nie mogła ukryć zachwytu.
– Jestem wielbicielką mercedesów! Uwielbiam te samochody! Jeździłam
już klasą A i CLS. Klasa B, którą miałam przyjemność prowadzić, dostarczyła mi naprawdę sporo frajdy – mówi zachwycona. – To idealne auto
dla kobiet, szczególnie zajmujących się biznesem. Jest piękne, reprezentatywne i wygodne. Idealne do jazdy po mieście i na dłuższe trasy po
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Polsce, a także poza jej granicami. Faktycznie, nowa Klasa B to samochód na każdą okazję i na każdą drogę.
Jest większa, wygodniejsza i bardzo pojemna. – Zgadzam się, że to
kobiece auto – przyznaje Piotr Jarmużewski, Product Expert Mercedes-Benz.

– To również samochód rodzinny. Mieliśmy klientów, którzy mając małe
dziecko zastanawiali się nad jego kupnem. Okazało się, że wózek dziecięcy jest łatwo zmieścić w jego bagażniku. Ten model jest czymś w rodzaju mikro vana. Pamiętam, że po jednej z prezentacji zapakowaliśmy
do niego, bez żadnego problemu, szklany stolik i dwa fotele!
A Daria Nowak dodaje: – Moja praca wymaga częstego przemieszczania się, spotykania z ludźmi, a ten model spełnia wszystkie warunki.
Jest praktyczny, ale i elegancki, co w moim zawodzie ma szczególne
znaczenie, gdyż odpowiednie auto jest dopełnieniem wizerunku. Zrobił
na mnie ogromne wrażenie.
Ten zachwycający model mercedesa jest pakowny i obszerny, do tego
również nieco smuklejszy od swojego poprzednika, a przyjemnej lekkości dodają mu wąskie lampy. Do dyspozycji mamy cztery podstawowe
linie wyposażeniowe: Standard, Style, Progressive oraz AMG. Ponadto
dostępne, opcjonalne światła Multibeam LED. Jest to jeden z najpraktyczniejszych wariantów auta kompaktowego. Linia wnętrza jest mocno zbliżona do Klasy A, choć od razu widać kilka różnić. Przed pasażerem z przodu znajdziemy małą półkę, np. na okulary.
Na pokładzie nowej Klasy B nie zabrakło najnowszych systemów multimedialnych. W każdej wersji dostaniemy dwa wyświetlacze, zaś topowy wariant systemu MBUX oferuje dwa wyświetlacze o przekątnej
10,25-cala. Wszystko to uzupełniono elementami z aluminium oraz
świetnie wyglądającym podświetleniem Ambiente. Systemy bezpieczeństwa zostały zapożyczone bezpośrednio z Klasy S. Jest jeszcze coś,
co stanowi całkiem sporą atrakcję
i definiuje to auto jako inteligentne. – Oprócz sterowania dotykowego
w nowej B Klasie mamy sterowanie głosowe. To zdecydowanie świetna rzecz, na miarę XXI wieku – mówi Piotr Jarmużewski. – Za pomocą
komendy „Hej, Mercedes” uruchamiamy auto, które następnie spełnia
nasze polecenia zawarte w systemie. Pyta nas, czego potrzebujemy.
Może być to np. coś związanego z nawigacją samochodu, ustawieniami
temperatury w środku, sprawdzeniem pogody czy połączeniem telefonicznym.

Gama silnikowa nowej Klasy B uległa gruntownej przebudowie. Silniki
diesla zaczynają się od 116 konnej jednostki o pojemności 1.5 l (odmiana B 180d). Kolejne dwie odmiany to wersje z 2.0 l motorem o oznaczeniu B 200d (150 KM) oraz B 220d (190 KM). Warianty benzynowe to
odpowiednio: B 180 (136 KM) i B 200 (163 KM), zasilane 1.4 l silnikiem
turbodoładowanym. Jeżeli interesują nas jeszcze większe doznania
z jazdy, to możemy wybrać 2.0 l, jednostkę, również turbodoładowaną, o oznaczeniach B 220 (190 KM) oraz B 250 (224 KM) z opcjonalnym
napędem na wszystkie koła 4 MATIC. – Napęd jest przenoszony za pomocą 7-stopniowej, dwusprzęgłowej skrzyni automatycznej, bądź 6-biegowej skrzyni manualnej (dostępnej jako standard, jedynie dla B 180
oraz B 200) – podsumowuje Piotr Jarmużewski.
Jak widać, nowa Klasa B to wymarzone auto dla osób , które lubią elegancję i konkretne przyśpieszenie jak i również które lubią nowoczesne
systemy multimedialne .Pani Daria Nowak dodaje – jestem pod ogromnym wrażeniem nowoczesnej komunikacji z pojazdem , która wytycza
nowe kierunki w motoryzacji.

autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński
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Wyspa godna

UZNANIA

Uznam, choć pozbawiona piratów, to najprawdziwsza wyspa skarbów – przyrodniczych, architektonicznych, widokowych, gastronomicznych, kulturalnych, i rozrywkowych. Najlepiej zwiedzać ją na rowerze. Sieć wygodnych i świetnie oznakowanych ścieżek oraz udogodnień dla rowerzystów jest imponująca. Można tu spędzić kilka dni, ale warto też wpaść choćby na jeden dzień
(to maksymalnie 70–80 kilometrowa wyprawa), a dla mniej zaawansowanych są krótsze trasy i możliwość wykorzystania kolejki
UBB.
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Perłą, a dokładnie trzema perłami Uznamu są Cesarskie Kurorty
(Kaiserbäder), czyli Ahlbeck, Heringsdorf oraz Bansin. Wszystkie
miejscowości połączone są w jeden organizm promenadą spacerową i ścieżką rowerową. Stoją przy niej wyjątkowej urody budynki,
oraz zdobione wille, w znakomitej większości z bieloną elewacją.
Spacer tą drogą to gratka dla miłośników architektury i… porządku.
To tak naprawdę kilkukilometrowa przestrzeń publiczna z kawiarniami, sklepikami, zadbaną zielenią, a przede wszystkim funkcjonalną małą architekturą, a przy tym niezmąconą, znaną z polskich
kurortów pstrokacizną i wszechobecną tandetą. Warto odwiedzić
także miejsca związane z pobytem cesarzy oraz galerie sztuki i muzea, z Willą Irmgard na czele. To wyjątkowe miejsce, będące swoistym „pomnikiem” wybitnych osobowości, które odwiedzali kurorty (m.in. Maxi Gorki, Lew Tołstoj, Kurt Tucholsky). O Cesarskich
kurortach napisano już wiele, niemal każdy, kto był choć na weekend w Świnoujściu z pewnością je odwiedzał. Zapraszamy zatem
nieco dalej – wzdłuż wybrzeża Bałtyku do mniej znanych miejsc, ale
też w głąb wyspy, gdzie na turystów czeka nie mniej atrakcji (choć
z pewnością więcej ciszy i spokoju…). Proponujemy dwie trasy, zakładając, że bazą jest Świnoujście (stąd propozycja oferty UBB),
choć oczywiście można skorzystać z bazy noclegowej Uznamu.
Linią morza

Trasa rowerowa z Bansin do Zinnowitz (subiektywnie!) to jedna
z najatrakcyjniejszych tras rowerowych w tej części Europy. To zaledwie 35 kilometrów (w jedną stronę), ale jest tu wszystko! To raj dla
każdego miłośnika dwóch kółek – leśne dukty, wertepy i gładkie jak
stół drogi, mroczne bagniska, jeziora, stawy, polany, wysokie klify,
a na nich punkty widokowe, piknikowe altany, i przede wszystkim
puste, średnio zatłoczone i bardzo zatłoczone plaże... Pierwsza
część trasy może nieco zniechęcić długim podjazdem, ale nagrodą
będzie ekstremalnie stromy zjazd (aaaaaaaaa!) i wspaniałe widoki
z klifów. Później droga prowadzi przez imponujących rozmiarów
camping, z setkami kamperów i namiotów. Podglądanie „zewnętrznego” życia turystów jest wciągające. Warto zatrzymać się na chwilę w małych wczasowiskach: Kölpinsee, Ückeritz, czy Stubbenfelde.
W każdym zadbane uliczki, place, urodziwe wille, domy wczasowe,
oraz bogata oferta kulinarna (ze szczególnym poleceniem uznamskich bułek ze śledziem!). Dłuższą przerwę można urządzić sobie
w Koserow. Warto odwiedzić kolejne miejsca z fantastycznym widokiem na morze, rekonstrukcję rybackiej wioski, która pełni dziś
rolę gastronomicznego centrum, albo zagubić w ulicach z willową
zabudową. Na koniec trzeba koniecznie odwiedzić Manufakturę
Karls’a. To nie tylko „wioska przygód”, czyli pełne atrakcji wesołe miasteczko, ale tak naprawdę raj dla miłośników… truskawek.
W olbrzymiej hali targowej można kupić z nich wszystko – od słodyczy (także samemu je zrobić), przez kawę, soki, konfitury, po wino
i likiery. Z owocem konkuruje rokitnik (napoje, nalewki, kosmetyki),
ale autor tekstu zachwycił się musztardą o smaku mango (!). Jedziemy dalej: droga prowadzi wałem przeciwpowodziowym, z którego
widać malownicze zatoki i laguny Piany. Warto zjechać z trasy i odwiedzić jedną z licznych marin i plaż (choćby w Zempin). Docieramy
do Zinnowitz, majestatycznego kurortu z imponującą zabudową.
Nieco na przekór, w samym centrum znajduje się osobliwa atrakcja
dla miłośników monumentalnej, socmodernistycznej architektury
– ruiny dawnego Domu Kultury (Kulturhaus). Jednak nad samym morzem już stylowo i klasycznie. Na molo jest także niepowtarzalna
atrakcja – kapsuła zanurzająca się w odmęty Bałtyku. Dla kontrastu
na placu przed molo – unosząca się w górę restauracja… Zmęczeni?
Można iść na łatwiznę i wrócić do Świnoujścia pociągiem. Chcecie
dalej? Wytrwali mogą pokonać kolejne 15 kilometrów i zwiedzić

słynne muzeum V-1 w Peenemünde, albo pokonać 10 kilometrów
i zobaczyć dawne książęce miasto Wołogoszcz (Wolgast) z uroczą
zabytkową starówką. W obu miejscach są także przystanki UBB,
którymi można wrócić do Świnoujścia. Jeśli ktoś planuje zostać
na wyspie dłużej, to w Lütow (ok. 8 km na południe od Zinnowitz)
znajduje się wielki camping, oraz fantastyczne tereny spacerowe.
Rozbicie namiotu kosztuje od 6 €.
W głąb…

Ze Świnoujścia udajemy się na południe, do dzielnicy Wydrzany.
Tam przekraczamy granicę, a tuż za nią skręcamy w prawo i docieramy do Wzgórza Golm. Ze szczytu widać panoramę Świnoujścia,
ale także wyspę Wolin. Jednak Golm to także ważne miejsce pamięci – znajduje się tu jeden z największych w Niemczech Cmentarzy
Wojennych (blisko 25 000 grobów). Kolejnym przystankiem na trasie jest malownicza wioska Kamminke. Absolutne „must see” to
plaża nad Zalewem Szczecińskim z trawiastym cyplem (trochę tu
skandynawsko), oraz podjazd pod górę wąską uliczką (Bergstraße),
z której szczytu rozciągają się niezapomniane widoki. Dalej droga
ciągnie się wzdłuż lotniska Heringsdorf i niestety kawałek wzdłuż
ruchliwiej szosy. W Dargen można obejrzeć niewielkie, ale sugestywne Muzeum NRD (DDR-Museum Dargen) i tamże odbić w głąb
wyspy, albo pojechać dalej do Uznamu (Usedom) – małego miasteczka z zabytkowym centrum. Polecamy jednak skręcić w prawo.
Małymi drogami wśród pól docieramy do Mellenthin, a tam… XVI
wieczny zamek na wodzie (Wasserschloss Mellenthin), oraz starszy
o dwa wieki kościół. W zamku działa dziś restauracja oraz browar.
By dostać się na dziedziniec należy opłacić „myto” w wysokości
2 € przeznaczone na rewitalizację zamku (co ciekawe, odliczane od
rachunku w restauracji). Po odpoczynku ruszamy dalej, za zamkiem
prowadzi leśna trasa, którą trafiamy do Neppermin – małego wczasowiska nad jeziorem z ładną promenadą, a później do Pudagli.
W wiosce stoi niepozorny budynek, onegdaj klasztor, a od XVI wieku jeden z książęcych zamków władców Pomorza. Nad portalem
głównym znajduje się wapienna tablica z pomorskim herbem i tekstem pamiątkowym. W Pudagli znajduje się także kolejna z atrakcji
wyspy – jedna z największych figur świata: 36 metrowy Guliwer.
Co ciekawe można także wejść do jego… wnętrza. Obecnie to centrum rozrywki z papugarnią, restauracją i ofertą warsztatów dla
najmłodszych. Ruszamy dalej, kierujemy się polną drogą do Benz.
Po wspięciu na wzgórze możemy podziwiać nie tylko widoki, ale
także świetnie zachowany wiatrak holenderski (Holländermühle
Benz). Kto nie spróbuje ciasta migdałowego podawanego w małej
knajpce u jego stóp, niech żałuje… Jednak największą atrakcją Bezn
jest galeria (Kunst-Kabinett) poświęcona słynnemu na cały świat
malarzowi – Lyonelowi Feiningerowi. Artysta w wielu swoich pracach portretował właśnie krajobrazy Uznamu. Z Benz można wrócić do Świnoujścia drogami wzdłuż dwóch jezior – Gothensee i Wolgastsee, kierując się na Korswandt, lub wygodną ścieżką wzdłuż
szosy do Bansin (tam 8 kilometrów do celu, lub dla zmęczonych
krótka podróż UBB).
Warto zwrócić uwagę, że większość informacji o atrakcjach wyspy jest przetłumaczona na język polski – na tablicach, w folderach, czy na stronach internetowych. Odwiedzając Cesarskie
Kurorty należy pamiętać o opłacie uzdrowiskowej, której można dokonać w automatach na promenadzie.

autor: Daniel Źródlewski / foto: materiały prasowe
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BARDZO

subiektywny przewodnik po

BERLINIE

Berlin należy do jednej z najbardziej inspirujących stolic na świecie i jest położony od Szczecina, zaledwie półtorej godziny jazdy
samochodem (oprócz tego, można się do niego przemieścić pociągiem albo jednym z wielu busów). O magii tego miasta można
napisać książkę, zresztą wiele takich już powstało, a każdy rozdział byłby poświęcony innej dziedzinie życia. Ja skupiłam się na
jednej z nich – sztuce a dokładnie muzyce.
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David Bowie, Mur Berliński 1987

Pierwsza miłość

Moja miłość do Berlina rozpoczęła się gdzieś w 1999 roku i była związana właśnie z muzyką. Już pięć lat wcześniej jeździłam do tego miasta
po płyty z hip hopem (jeden z zakupów życia, czyli singiel Warrena G
„Regulate”), farby do włosów (tu wpadł mi w ręce przepiękny odcień
„pink flamingo”, przez który miałam później problemy w szkole) oraz
ubrania (niech żyją przeceny!). Z wypraw „shoppingowych” awansowałam na nietypową turystkę i już jako pełnoletnia panna wylądowałam
na koncercie Nine Inch Nails w popularnej sali koncertowej Columbia
Halle, do której wracam do dziś. Wtedy była tylko muzyka, miasto widziałam głównie w nocy, ale czułam podskórnie, że to będzie związek
na bardzo długo.
U2, Bowie i SS

W momencie, kiedy piszę te słowa, ceny za wynajem mieszkań w stolicy
Niemiec zaczynają dobijać do tych najdroższych w Europie. Niedobry
ruch, gdyż Berlin od lat jest miastem artystów wszelkiej maści, miejscem ogromnie inspirującym i mimo kryzysu będącym oazą ekonomicznej wolności. Wielu muzyków tu nagrało swoje najlepsze płyty, wielu
innych zainspirowało się tym miejscem do stworzenia wyjątkowych
rzeczy jak Loue Reed, który w 1973 roku wydał swój doskonały album
koncepcyjny „Berlin”, którego akcja w warstwie tekstowej rozgrywa
się właśnie w tym mieście. Irlandzka grupa U2 w Berlinie nagrała swoją
słynną płytę „Achtung Baby”. Płytę nagrywano w studiu Hansa, a tak
opowiadał o nim The Edge, lider grupy: „To jedno z tych oldschoolowych
miejsc, gdzie ważne jest brzmienie, a nie sprzęt. Szukaliśmy dużego pomieszczenia, by jak za dawnych lat zasiąść w kółku i po prostu razem
grać. Niestety takie miejsca wychodzą teraz z mody. Trafiliśmy w końcu
do byłej sali balowej nazistów z SS”.
Wspomniane Studio Hansa jednak najbardziej rozsławił David Bowie.
Nagrał w tym położonym niedaleko Potsdamer Platz miejscu albumy
„Low” oraz „Heroes”, a także wyprodukował „The Idiot” Iggy’ego Popa.

Można tam zajrzeć, przejrzeć wycinki prasowe i pogadać z personelem.
Ale studio nie zamieniło się w muzeum – nadal nagrywają tu znani artyści. Bowie w czasie berlińskiego epizodu mieszkał razem z Iggy Popem
w dzielnicy Schoenberg przy Hauptstrasse 155. Dwa numery dalej znajduje się Neues Ufer (dawny Andreas Ufer), legendarna gejowska knajpa,
gdzie David i Iggy lubili przesiadywać. Pop, Bowie a także Nick Cave byli
regularnymi gośćmi klubu Dschungel, mieszczącego się w piwnicach
hotelu Ellington, który w latach 70. miał być odpowiedzią na nowojorskie Studio 54. Lokal był strzeżony przez kobiety – selekcjonerki, które ponoć nie wpuściły do środka samego Sylwestra Stallone. W 1993
roku zamknięto lokal. Cały budynek stał przez jakiś czas pusty aż został
przekształcony w elegancki hotel w stylu art deco.
„Hey ho, let’s go!”

Idąc dalej śladami Dawida i Iggy’ego trafiamy na Kreuzberg. Dzielnica-legenda, mekka graffiti, punków, polityki, hipsterów, gejów, artystów
i mieszkańców pochodzenia tureckiego. Do tego z najlepszym kebabem
w mieście, czyli przepysznym Mustafą. Bowie i Pop często balowali
w położnym tutaj S036, klubie, który wtedy rywalizował z nowojorskim
CBGB i był jednym z najsłynniejszych na świecie miejsc, w których odbywały się imprezy New Wave. Nadal pozostaje ważnym punktem na berlińskiej scenie muzycznej, ale pozostaje wierny punkowej przeszłości.
Skoro jesteśmy przy dobrym klasycznym rock’n’rollu nie sposób
nie zajrzeć do Muzeum Ramones. Berlińskie Muzeum poświęcone ponad 20-letniej historii nowojorskiej grupy rockowej. The Ramones jest
jedynym tego typu muzeum na świecie. Założone w 2005 r., przeprowadziło się z dzielnicy Kreuzberg na ulicę Krausnickstraße w Berlinie-Mitte. Inicjatorem Muzeum jest dziennikarz muzyczny Flo Hayler, który
w 1990 r. zobaczył Ramones po raz pierwszy na żywo, następnie spędził
z członkami zespołu więcej czasu, a potem zaczął zbierać wszystko,
co miało cokolwiek wspólnego z tą grupą rockową. Kolekcja udostępniona zwiedzającym jest spora i bardzo atrakcyjna. Wiele spośród tych
500 eksponatów należało niegdyś do członków zespołu. Obok plakatów

Ramones Museum
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koncertowych z autografami, nośników dźwięku, rzadkich koszulek, statywu na mikrofon i artykułów reklamowych z trzech dziesięcioleci, znajdują się tutaj również jeansy sceniczne z autografem gitarzysty Johnny
Ramone’go (1948–2004) oraz inne części garderoby muzyków. Co najfajniejsze w tym muzeum to fakt, że jest również przyjemnym barem,
w którym grywają na żywo świetni artyści jak Green Day, Brian Fallon
czy Billy Talent. Z głośników oczywiście leci, oprócz „gospodarzy”, przekrój tego co najlepsze w muzyce rockowej. Dodatkowo można napić się
dobrego alkoholu i zjeść np. kawałek… wegańskiego ciasta.

rywki i wielkie imprezy jak filmowe Berlinale czy Berlin Fashion Week,
opisać najlepsze muzea, galerie, teatry i knajpy z jedzeniem. Osobny
rozdział poświęć street artowi, najpiękniejszej w Europie galerii sztuki
ulicznej lub zrobić przegląd miejsc gdzie kręcono znane filmy, nie tylko
niemieckiej produkcji. Jednak to muzyka w pierwszej kolejności przyciągnęła mnie do Berlina. Sami jego mieszkańcy mówią o sobie, że nie są
Niemcami tylko berlińczykami. Jak tam jestem, czuję to samo. I rozumiem o co im chodzi.

Parady, parki, półnadzy goście

autor: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

W tej muzycznej podróży po Berlinie trafiamy na sławne Love Parade.
Słynny przemarsz po ulicach zachodniego Berlina przy dźwiękach techno, trance, minimal i house trwało od 1989 do 2006 roku. Historyczna
parada odbyła się 1 lipca 1989 roku i prowadziła przez Wittenbergplatz
oraz Ku'damm. W 1997 roku odbył się po raz pierwszy alternatywna
wersja Love Parade znana jako Fuck Parade. Podobny schemat, również muzyka elektroniczna, ale mniej komercyjna, bardziej ambitna.
Udało mi się w tamtym czasie wziąć udział w jednej jej edycji. Pamiętam sznur soundsystemów przejeżdżający przez centrum dzielnicy
Prenzaluerberg, transparenty z przekreślonymi gwizdkami i hasłami
typu „rave’owcy wszystkich krajów wypier…”, który swój finał miał
w Mauerparku. To specyficzne miejsce, mekka dopiero co zaczynających swoje kariery ulicznych grajków, miejsce na duże muzyczne imprezy robione przez Red Bull Academy, w końcu kawałek przyrody gdzie
w każdą niedzielę odbywa się najsłynniejsze w Berlinie karaoke oraz
pchli targ (Flohmarkt).
Pozostając przy muzyce elektronicznej czy inaczej klubowej, Berlin jest
europejską stolicą tego typu nocnych rozrywek. Wśród tej ilości tanecznego blichtru przystanę na dłużej przy klubie Berghaim. To kultowe
miejsce, które przez lata obrosło legendą, nie tylko ze względu na doskonałą muzykę (najlepszy klub techno na świecie), ale też ze względu
na proces selekcji. Dostać się do niego nie jest taką prostą sprawą, ale
jak już nam się uda, to zostaniemy tam na pewno do rana lub odrobinę
dłużej... Berghaim to była elektrownia, ogromny warehouse, gdzie szatnia ma wielkość przeciętnego klubu. Doskonałe nagłośnienie i barwni
(czasem półnadzy) goście lokalu, tworzą pejzaż tego przyjaznego,
brzmiącego najlepszą selekcją elektroniczną miejsca. Przetańczyć tutaj
noc to nie grzech. To obowiązek.
B – stan umysłu

To moje subiektywne spojrzenie na miasto, które nie śpi. Już się szykuje
na wiosenne atrakcje w Berlinie. Majowy koncert Atari Teenage Riot,
który ma szansę stać się dużym wydarzeniem, gdyż legendarny zespół,
znany ze swoich anarchistycznych ciągot zagra u siebie i to jeszcze na
wciąż punkowym Kreuzbergu. Mogłabym jeszcze wymienić inne roz-

Iggy Pop, Berlin 1978

ADRESY (wybrane)

Kit Kat Club

Sale Koncertowe
Columbiahalle

Berghaim

Popularny berliński klub hedonistyczny z muzyką techno i trance dla amatorów „gorętszej”
zabawy, lateksu i innych fetyszy. Dress code:
najlepiej jak najmniej ubrań.

Kluby

Am Wriezener Bahnhof 20, 10243 Berlin (Kreuzberg-Friedrichshain)
SO36
Oranienstrasse 190, 10999 Berlin (Kreuzberg)
Gretchen
Bardzo popularny klub gdzie króluje muzyka
klubowa, hip hop, jazz, soul i pochodne. Bardzo dobre koncerty w bardzo przyjemnych
cenach. Występują tu artyści tej miary co The
Internet, Dj Krush, Mulatu Astatke, Little Dragon, Dam Funk (zagra tego lata).
Obentrautstr. 19-2110963 Berlin (Kreuzberg)

Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin
Astra Kulturhaus

Köpenicker Straße 76, 10179 Berlin (Mitte)

Revaler Str. 99, 10245 Berlin

Stattbad Wedding

Hasenheide 107, 10967 Berlin

Impreza w basenie bez wody. Jedna z najdziwniejszych imprez w stolicy Niemiec. Styl muzyczny: techno, house i trance.

Möckernstraße 10, 10963 Berlin

Gerichtstrasse 65, 13347 Berlin (Wedding)
Watergate
Kolejny kultowy klub z muzyką elektroniczna i
ciężkim dostaniem się do środka. Ale zaliczyć
warto.
Falckensteinstraße 49, 10997 Berlin (Prenzluerberg)

Huxleys Neue Welt
Tempodrom

Pozostałe
RMCM Berlin (muzeum Ramones)
Krausnickstraße 23, 10115 Berlin
Hansa Tonstudio
Köthener Str. 38, 10963 Berlin
Najlepszy kebab w mieście
Mustafa's Gemüse Kebap
Mehringdamm 32, 10961 Berlin
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Podróż śladami
pomorskich
książąt

foto: wystawa "Złoty wiek Pomorza"
(Muzeum Narodowe w Szczecinie)

foto: wystawa "Złoty wiek Pomorza"
(Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Dawno, dawno temu, w krainie oblewanej wodami Morza
Bałtyckiego przez ponad pół tysiąca lat panowała dynastia
niezwykła. Jej symbol, gryf, mityczne zwierzę z ciałem lwa,
głową, szponami i skrzydłami orła do dziś jest symbolem
krain przy morzu, czyli Pomorza – tak zaczyna się jedna z lokalnych opowieści. Mimo to, wielu z nas, mieszkających na
dawnych terenach Gryfitów, niewiele wie o legendarnych
panach tych ziem. Jeszcze gorzej jest ze znajomością miejsc
związanych z ich dynastią. O, ile kojarzymy kilka zamków
na terenie polskiego Pomorza, to o tym, że tuż za niemiecką granicą znajdują się historyczne pamiątki słowiańskiego rodu, wie mało kto. A szkoda, bo burzliwe dzieje książąt pomorskich to gotowy scenariusz na film historyczny,
a związane z nimi miejsca mogą być ciekawym pomysłem
na weekend za granicą!

Gryf od setek lat jest symbolem polskiego i niemieckiego
Pomorza, a nawet kilku regionów w Skandynawii. Polityka
prowadzona przez książąt rodu, mającego mityczne zwierzę
w herbie, była bardzo sprytna. Ich państwo, czyli Księstwo
Pomorskie, przetrwało prawie 600 lat, mimo, że znajdowało
się między rywalizującymi ze sobą silniejszymi sąsiadami –
Polakami i Niemcami. Między innymi dlatego warto lepiej
poznać ten ród, a żeby to zrobić, najlepiej ruszyć ich śladami.
Prawdziwi Panowie Pomorza

Przed podróżą, warto jednak krótko przypomnieć sobie
historię pomorskich książąt. Dynastia Gryfitów to jeden
z najdłużej panujących rodów w Europie. Według zachowanych dokumentów jego pierwszym przedstawicielem był
Warcisław I, ostatnim – Bogusław XIV. Geneza dynastii nie
jest do końca znana, ale wiadomo, że byli pochodzenia słowiańskiego. Co więcej, ród miał całkiem niezłą pozycję na
arenie międzynarodowej. Z tej dynastii wywodził się Eryk
Pomorski, król Danii, Norwegii i Szwecji, który zamieszkiwał
twierdzę Kronborg (zamek znany z „Hamleta”). Żonami Gryfitów były córki polskich władców, a pomorską księżniczkę
Elżbietę wziął za żonę cesarz rzymski Karol IV (patron słynnego Mostu Karola w Pradze). Co więcej, książęta tego rodu
byli mecenasami sztuki i nauki. To właśnie dla nich powstała
słynna mapa Lubinusa – jedno z najwybitniejszych dzieł dawnej kartografii. Ciekawostką jest też kres ich panowania. Dynastia radziła sobie doskonale przez sześć stuleci, a nagle
wymarła w XVII wieku w ciągu kilkunastu lat. Koniec rodu
do dziś owiany jest tajemnicą. Niektórzy doszukują się jego
przyczyny w klątwie, którą rzekomo rzuciła słynna Sydonia
von Borck, ścięta i spalona na stosie jako czarownica. Jak
było naprawdę? Tego się już nie dowiemy, ale zawsze możemy wyruszyć śladem Gryfitów, by poznać ich nieco bliżej.
Kto wie, ile zagadek jeszcze możemy odkryć!

Na tropach Gryfa

Temat podróży śladami książąt pomorskich nie jest obcy lokalnym
miłośnikom historii. Z inicjatywy Bożeny Wołowczyk z Urzędu Marszałkowskiego powstał Szlak Gryfitów, który obejmuje nie tylko obszar województwa zachodniopomorskiego, ale też pomorskiego, jak
również wybrane miejsca Meklemburgii Pomorza Przedniego i Skandynawii. Projekt jest stale rozwijany. – Aktualnie realizujemy ze środków unijnych programu Południowy Bałtyk, projekt Baltic Heritage
Routes. Jego celem jest turystyczne wykorzystanie potencjału kulturowego i naturalnego oraz przygotowanie kilku tras tematycznych,
tzw. Dream Tours dla turystów, podpowiadających jak mogą oni spędzić czas w obszarze Południowego Bałtyku. Jedną z tras jest właśnie
Szlak Gryfitów – dodaje Bożena Wołowczyk. Podróże śladami książąt
pomorskich nie są też obce Eli Pokidańskiej z Fundacji Ścieżkami Pomorza. – Właśnie przygotowuję wycieczkę ze Szczecina do Pasewalku,
Pudagli i Ueckermünde, jej tematem będą Gryfici. Będzie to kolejny
z wielu wyjazdów śladem tego rodu – podkreśla. Pamiątkami po dynastii
za niemiecką granicą interesuje się również Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie. Instytucja zebrała informacje o budowlach związanych
z Gryfitami, znajdujących się na terenie Meklemburgii. Współpracuje
też m.in. z muzeum w Greifswaldzie.
Zagraniczna podróż śladami pomorskich książąt

Po zebraniu informacji, odwiedzeniu szczecińskiego zamku i obejrzeniu polecanej wystawy „Złoty wiek Pomorza” w Muzeum Narodowym,
można wyruszyć w drogę. Mimo, że dziś ziemie księstwa Gryfitów dzieli
polsko-niemiecka granica, oba nasze narody przyznają się do tej samej
tradycji pomorskiej. Tym bardziej warto wyruszyć w podróż ich śladem,
bo może dowiemy się czegoś o nas samych.
Jakie miejsca polecają zobaczyć znawcy lokalnej historii?
Uckermünde

W Uckermünde (pol. Wkryujście), położonym nad Zalewem Szczecińskim, znajdowała się twierdza Gryfitów. Pomorscy książęta (Bogusław
IV i Kazimierz I) organizowali tam posiedzenia parlamentu krajowego.
Budowla służyła Gryfitom i ich rodzinom często jako miejsce schronienia lub myśliwskiej kwatery. Kiedy znalazła się w stanie rozkładu, książę
Filip I nakazał podjęcie nowej budowy: renesansowego zamku. – Był on
miejscem narodzin syna Anny Jagiellonki i Bogusława X Wielkiego, Ottona IV, jak również krótkiej choroby i śmierci Anny – wspomina Eli Pokidańska. Dziś w zachowanej wieży dawnej twierdzy mieści się muzeum.
Greifswald
Miasto nad rzeką Ryck znane jest głównie za sprawą malarza Caspara
Davida Fiedricha. Mało kto wie, że można w nim także szukać śladów
Gryfitów. A na związek z nimi wskazuje już sama nazwa, która pochodzi

od mitycznego zwierzęcia z herbu dynastii. Dawniej miasto nazywało
się Gryfia. Gdzie szukać śladów pomorskich książąt? – Przede wszystkim w głównym budynku Uniwersytetu oraz w Muzeum Pomorza, gdzie
można zobaczyć gobelin, który powstał w Szczecinie w XVI wieku – podpowiada Ela Pokidańska.
Uniwersytet (Academia Gryphica) to jedna z najstarszych uczelni
w Niemczech i Europie. Przed budynkiem stoi monument, ilustrujący
powstanie oraz historię uniwersytetu. Wśród uwiecznionych tam postaci są współzałożyciel uczelni – książę Warcisław IX i książę Bogusław XIV, który przekazał miejscu kilka wsi oraz dobra byłego klasztoru
cysterskiego w Eldenie. Ten czyn zapewnił uczelni ponad dwustuletnią
niezależność finansową.
W Pommersches Landesmuseum cennym eksponatem jest wspomiany
Gobelin Croya (Der Croy-Teppich), tkany złotem, srebrem i jedwabiem.
– Jego powstanie jest związane ze ślubem Filipa I, wnuka Bogusława X
i Anny Jagiellonki, księcia pomorskiego, szczecińskiego i wołogoskiego
z Marią, córką elektora saskiego – mówi Ela Pokidańska. Został podarowany w testamencie Uniwersytetowi w Greifswaldzie przez ostatniego
po kądzieli Gryfitę: księcia Erneta Bogusława de Croy. Dzieło stanowi
deklarację polityczną i światopoglądową rodu. Co ciekawe, gobelin
ma w Niemczech status narodowego skarbu kultury. – Doskonała kopia tego gobelinu znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie na
wystawie „Złoty Wiek Pomorza” – przypomina Bożena Wołowczyk.
W muzeum są też insygnia rektorskie, przekazane Uniwersytetowi
w Greifswaldzie przez tego samego księcia.
Ważnym miejscem wycieczki śladami Gryfitów jest też największa
dzielnica miasta: Eldena. Znajdujące się tam ruiny klasztoru pocysterskiego znane są z obrazów i szkiców Caspara Davida Friedricha, ale
miejsce to związane jest również z pomorskimi książętami. Krypta
tamtejszego kościoła była nekropolią Gryfitów. Spoczywają tu Bogusław IV z małżonką, Warcisław VI, Eryk II oraz Anna Jagiellonka, czyli druga żona Bogusława X i córka króla Kazimierza Jagiellończyka.
– w Eldenie pod Gryfią, można zobaczyć tablicę upamiętniającą jej pochówek – podkreśla Ela Pokidańska.
Ludwigsburg
Kolejny ślad Gryfitów na terenie Meklemburgii można znaleźć w gminie
Loissin. Znajduje się tu jeden z zamków pomorskich książąt: Ludwigsburg. Powstał on z inicjatywy Ernesta Ludwika, znanego z postawienia wielu pięknych budowli. – Wzniósł go dla swojej żony, Zofii Jadwigi
– wspomina Ela Pokidańska. W 1627 właścicielką posiadłości została
Anna Von Croy, ostatnia przedstawicielka dynastii Gryfitów. Siedzibę
zapisał jej brat, książę Bogusław XIV. Zamek przetrwał do dziś, ale jest
w złym stanie technicznym.
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Szlak Gryfitów

Ścieżkami Pomorza

Wolgast

Pudagla

Miasto (w polskim nazewnictwie Wołogoszcz) leży na styku wyspy
Uznam i części Pomorza Przedniego. Założył je Gryfita: Bogusław IV.
– Niegdyś była to jedna ze stolic Księstwa Pomorskiego – podkreśla Bożena Wołowczyk. Bogusław X przebudował gród na okazały zamek, który niestety nie przetrwał do dzisiejszych czasów. Po wymarciu dynastii
budowla straciła na znaczeniu, przez lata uległa znacznemu zniszczeniu
i ostatecznie została rozebrana. – W Wołogoszczy, na Wyspie Zamkowej, jedynie tablica przypomina o dawnej świetności zamku, w którym
na świat przyszło wielu znamienitych przedstawicieli Gryfitów – mówi
Ela Pokidańska. Przetrwałe elementy wyposażenia budowli można zobaczyć w pobliskim Stadtgeschichtliches Museum i Greifswaldzie.

Miejscowość znajduje się niedaleko Ahlbeck, pomiędzy jeziorami
Schmollensee i Achterwasser. W niej również można znaleźć ślady Gryfitów. W Pudagli (dawniej słowiańskiej Podogłowie) na fundamentach
starego klasztoru norbertanów powstał zamek dla matki księcia Ernesta Ludwika, Marii Saskiej. Budowla przetrwała do dziś. Szczególna
pamiątka po panach Pomorza znajduje się m.in. na portalu głównym
zamku. Zachowała się tablica z herbem Gryfitów. Obecnie w zamku
znajduje się restauracja, w której można spróbować specjałów pomorskiej kuchni.

Będąc w Wolgast, warto też odwiedzić górujący nad miastem kościół
farny pod wezwaniem św. Piotra. Świątynia to nekropolia książąt pomorskich. Znajdują się tam dwie krypty z książęcymi sarkofagami. Leżą
tam m.in. Ernest Ludwik i Filip II Juliusz. Wejście do znajdującej się przed
ołtarzem krypty przykrywa płyta z herbem Księstwa Pomorskiego.
W kościele, prócz nekropoli, ciekawe są również malowidła z motywem
tańca ze śmiercią (niem. Totentanz).

Tu kończy się ta ekspresowa, pisemna podróż. Ślady Gryfitów w Niemczech można znaleźć też w Barth, Franzburgu, Freesebdorfie, Pasewalku, Kenz i Krummin.
Więcej informacji na ten temat pamiątek książąt pomorskich poza
granicami Polski można znaleźć na Facebooku Szlak Gryfitów (www.facebook.com/SzlakGryfitow/) oraz stronie www szczecińskiego zamku
(zamek.szczecin.pl/sladami/sladami/pl/). Warto śledzić także Facebook
Fundacji Ścieżkami Pomorza (www.facebook.com/sciezkami.pomorza/).

autor: Karolina Wysocka/ foto: pixabay, wystawa "Złoty wiek Pomorza"
(Muzeum Narodowe w Szczecinie, fot. Oczajdusza! Michał Wojtarowicz)
/ mapy: materiały prasowe Eli Pokidańskiej i Bożeny Wołowczyk
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Rzetelny i solidny
pracodawca
to najlepszy benefit

Prezentacja

O zmieniającym się rynku pracy w Szczecinie, sytuacji, w jakiej znajdują się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, a także o majowej konferencji
#HRSzczecin 2019 rozmawiamy z Katarzyną Opiekulską, dyrektor zarządzającą LSJ HR Group.

W zeszłym miesiącu zdobyła Pani tytuł „Ikony Biznesu“ w plebiscycie Magnolie Biznesu. To dla Pani ważna nagroda?

Zdecydowanie tak. Postawiłam ją w widocznym miejscu, bo przypominała mi o tym, że moja praca i starania są doceniane, a bycie docenianym w swoich działaniach to spory motywator do dalszej pracy.
Ta nagroda jest dla mnie cenna także dlatego, że została przyznana
przez kobiety. Uważam, że panie powinny się wspierać, działać razem,
dzielić się doświadczeniem. Od zeszłego roku prowadzę cykliczne spotkania pod nazwą Szczecin Business Ladies, których naczelną ideą jest
integracja kobiet szczecińskiego biznesu. Rozmawiamy o zarządzaniu,
work-life balance, samorealizacji, zdrowiu i lifestyle. Spotykamy się raz
na kwartał, świetnie bawimy, ale także szkolimy, dowiadujemy nowych
rzeczy i wymieniamy doświadczeniami.

66

Biznes

Na co dzień zarządza Pani LSJ HR Group, co u was nowego słychać?

Intensywnie się rozwijamy, mamy mnóstwo pracy. Świadczone przez
nas usługi rekrutacyjne, szkoleniowe i doradcze są wysoko oceniane
przez klientów, a co za tym idzie nie cierpimy na brak zadań. Mam wrażenie, że z roku na rok coraz bardziej wzrasta świadomość osób zarządzających firmami, że posiłkowanie się outsourcingiem w zakresie
zdywersyfikowanych usług zarządzania personelem, przynosi szereg
korzyści. Tak więc doradzamy, szkolimy, rekrutujemy. Zatrudniamy
także około tysiąca pracowników tymczasowych z Polski i Ukrainy.
A dodatkowo bardzo intensywnie pracujemy nad kolejną, trzecią już
edycją #HRSzczecin, która odbędzie się 21 maja w Hotelu Radisson Blu.

Do kogo kierowana jest konferencja?

Merytorycznie jest skierowana do szerokiego grona odbiorców,
do wszystkich tych, którzy czują potrzebę poszerzenia wiedzy o tym,
jak świadomie zarządzać kapitałem ludzkim, jak budować zaangażowane i zmotywowane zespoły. Z roku na rok uczestników wydarzenia
jest coraz więcej. Na sali spotkać można zarówno osoby związane bezpośrednio z działami HR, jak i menedżerów, właścicieli, prezesów firm,
szkoleniowców, coachów, czy doradców. Za każdym razem bardzo nas
cieszy ten mocny odzew i jednocześnie motywuje do planowania kolejnych edycji. Stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Zatem także
w tym roku będzie bardzo inspirująco i merytorycznie.
Co w tym roku szykujecie dla uczestników wydarzenia?

Będziemy jak zwykle rozmawiać o aktualnych bolączkach pracodawców i dzielić się doświadczeniami związanymi z wyzwaniami obecnego
rynku pracy. Podczas konferencji będzie można dowiedzieć się m.in.
jak radzić sobie z różnicami międzypokoleniowymi i międzykulturowymi w zespołach polsko-ukraińskich, jakimi argumentami się posługiwać, aby nie wywoływać w zespole strachu, tylko pobudzić i motywować go do działania, jak przygotować strategię employer brandingową
i dlaczego bez niej trudno prowadzić dobrze prosperujący biznes, czym
jest idea nowego typu przedsiębiorcy, jaka jest nowa rola HR w obliczu transformacji cyfrowej. Do każdej edycji #HRSzczecin zapraszamy prelegentów-ekspertów, od których faktycznie można się czegoś
nauczyć, zainspirować się, którzy chcą się podzielić wartościową wiedzą. Niewątpliwie największą, najbardziej znaną postacią zaproszoną
na #HRSzczecin 2019 będzie profesor Jerzy Bralczyk, który opowie
o tym, jak komunikować wartości oraz jak ich używać w argumentacji.
Na scenie pojawią się także m.in.: Anna Macnar, CEO w HRM Institute,
Krzysztof Hillar, trener komunikacji w biznesie, Maciej Noga założyciel
portalu Pracuj.pl, Natalia Suska, CEO of NEUROHM, Monika Sielicka-Hamala z Sodexo. Wydarzenie po raz trzeci poprowadzi popularna
prezenterka, Beata Tadla. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału
w tym wyjątkowym wydarzeniu, jedynej takiej konferencji na Pomorzu
Zachodnim.
Bardzo mocno podkreślacie, już w samej nazwie, miejsce
konferencji.

Tak, oprócz tego, że jestem właścicielką firmy rekrutacyjno-szkoleniowej, jestem też bez wątpienia wielką lokalną patriotką i będąc poza
miastem, zawsze o Szczecinie mówię tylko w dobry sposób. Kocham
Szczecin, lubię tu żyć i mieszkać, tutaj prowadzę biznes, który przynosi mi wiele satysfakcji. Zależało mi na tym, żeby konferencja, którą
będziemy przygotowywać wyraźnie wskazywała na miejsce, w którym
ją organizujemy. Chcieliśmy, by tego jednego dnia oczy całej Polski,
zarówno biznesowej, jak i HR-owej, zwrócone były właśnie na stolicę
Pomorza Zachodniego. Za każdym razem zapraszamy do naszego miasta znane w całej Polsce osobistości. Podczas #HRSzczecin gościliśmy
już Jacka Santorskiego, Joannę Malinowską-Parzydło, Joannę Heidtman, Sylwię Królikowską, czy Beatę Tadlę. Dla wielu z nich Szczecin był
do tej pory miastem nieodkrytym, a okazał się pięknym miejscem zarówno do wypoczynku, jak i pracy. Miastem, które pozytywnie zaskakuje i do którego chce się wracać.
Jaki jest obecnie nasz lokalny rynek pracy, mówi się, że to rynek
pracownika, a nie pracodawcy. Czy to prawda?

śnie będzie jeden z głównych wątków naszej majowej konferencji. Będziemy przekonywać, że rzetelny i solidny pracodawca to najlepszy
benefit, dzięki któremu możliwy jest rozwój organizacji i jej pracowników. Ofert pracy obecnie jest bardzo dużo, a firmy zabiegają o pracowników dając im coraz lepsze warunki, nie tylko płacowe. Przez problemy z brakiem rąk do pracy część pracodawców czuje się zagubiona.
Nie wiedzą bowiem, czym jeszcze mogą skusić kandydatów. Prywatna
opieka medyczna, dopłaty do posiłków, szkolenia, bezpłatny transport
postrzegane są przez pracowników jako standard, jako oczywistość.
Co w takiej sytuacji mogą zrobić pracodawcy, by poradzić sobie na
tym niełatwym rynku?

Z moich obserwacji wynika, że coraz ważniejsze staje się z punktu
widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy, aby firma miała dobrych liderów, świadomego swojej roli przywódcę, sprawną komunikację oraz klarowną ścieżkę rozwoju. Ogromnie ważna jest także przemyślana strategia employer brandingowa, która powinna być połączona
ze strategią rozwoju firmy. Firmy powinny umieć pozycjonować siebie
jako dobrego pracodawcę, ale co bardzo ważne – swoimi działaniami
udowadniać, że takim pracodawcą są. Świadomy pracodawca musi
postawić także na całościowe i przemyślane podejście do budowania
relacji z pracownikiem już zatrudnionym. Sprawdzić, czego potrzebują
poszczególne grupy pracownicze i wyjść naprzeciw tym potrzebom.
Bardzo ważna jest też atmosfera w pracy, dobra komunikacja na linii
szef-pracownik, odpowiedni feedback ze strony szefa, wyszkolony
lider bezpośrednio zarządzający zespołem, a także możliwość podnoszenia swoich kompetencji. Pracownicy i kandydaci do pracy przykładają wielką wagę do tego, czy organizacja szanuje i troszczy się
o pracowników, ich rozwój i potrzeby.
Czy pracodawcy chętnie szkolą się, by zdobywać nowe umiejętności radzenia sobie na obecnym rynku pracy?

Zdecydowanie tak. Biorą udział w wydarzeniach takich jak #HRSzczecin, korzystają z dedykowanych konsultacji, czy szkoleń, które
przeprowadzamy. Rynek pracy jest bardzo dynamiczny i wiele się na
nim zmienia. Nie można na nim skutecznie funkcjonować bez ciągłego
poszerzania swojej wiedzy. Warto zatem rozejrzeć się za szkoleniami
z zarządzania kapitałem ludzkim, uporządkowania struktury organizacji, czy budowania skutecznych zespołów, tym bardziej że takie usługi
są obecnie dofinansowywane na poziomie nawet 80 proc. Zachęcam
wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z tej oferty i zapoznania
się z możliwością otrzymania dofinansowania.
I do udziału w #HRSzczecin 2019.

Oczywiście! To będzie doskonała okazja to poznania trendów panujących na rynku i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania w zakresie
zarządzania kapitałem ludzkim, których zapewne każdy przedsiębiorca kierujący nawet małym zespołem ma coraz więcej. Zapraszam serdecznie! Wszystkie informacje na temat konferencji można znaleźć na
stronie www.hrszczecin.pl.
Dziękujemy za rozmowę.

Również dziękuję i mam nadzieję na ponowne spotkanie 21 maja.

Powiedziałabym raczej, że nastał czas dobrego pracodawcy. I to wła-

LSJ HR Group | ul. Celna 1, | 70-644 Szczecin
www.hrszczecin.pl

e-mail: konferencja@lsj.pl
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Prezentacja

BIZNESOWE TRANSFERY NA BERLIŃSKIE LOTNISKA

PODRÓŻE Z FIRMĄ SBS

Podróż na berlińskie lotnisko bywa stresująca. Na miejscu czeka nas tłum, hałas i pośpiech, a wcześniej często pojawiają się kłopoty z dojazdem.
Rozwiązaniem problemu są transfery lotniskowe. Oferuje je doświadczona szczecińska firma, która zapewnia komfort i wysoką jakość usług.
O atutach podróżowania z SBS opowiedział właściciel firmy – Wojciech Deptalski.
Czym dokładnie się zajmujecie?

Naszą główną działalnością są transfery do Berlina, zarówno indywidualne, jak i rejsowe. Od ponad 18 lat pomagamy docierać naszym klientom do stolicy Niemiec, zarówno jeśli chodzi o obsługę lotnisk, jak też
dowozy na dworce kolejowe czy adresy prywatne. Współpracujemy
z korporacjami, obsługujemy podmiany marynarzy. Podróżujemy po
Polsce i Europie. Jednak jak już wspominałem, naszą wiodącą usługą są
transfery na lotniska, a wśród nich szczególnie popularny jest „Individual Transfer”.
Czym różni się usługa Individual Transfer od kursów rejsowych?

Individual Transfer to transport dla osób ceniących swobodę i komfort. Jest usługą dla wymagających klientów biznesowych, firm, osób
prywatnych czy całych rodzin. To kurs prywatny, nie dzielony z innymi
pasażerami, odwrotnie niż w przypadku kursów rejsowych. W ostatnim
czasie, właśnie tę usługę mocno rozwinęliśmy i stawiamy na transfery
klienta biznesowego.
Jak w takim razie wygląda rezerwacja i podróż na lotnisko?

Bardzo prosto i szybko. Najpierw, żeby zarezerwować transfer, należy
zadzwonić na nasz Call Center lub skorzystać z formularza rezerwacyjnego on-line. Sama rezerwacja jest bardzo łatwa i zajmuje kilka minut.
Potwierdzamy ją wraz z ceną usługi. Podstawiamy samochód z kierowcą pod wskazany adres w Szczecinie lub województwie. Warto tu zaznaczyć, że dowozimy na Tegel lub Schönefeld o każdej porze dnia lub nocy.
Co wyróżnia SBS spośród innych firm z branży?

Cały czas się rozwijamy, obserwujemy lokalny rynek i oczekiwania
klientów. Wierzę, że idziemy w dobrym kierunku, gdyż cieszymy się
coraz większym zainteresowaniem naszymi usługami. To nas bardzo
motywuje do pracy. Podróżujemy siedem dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę. Sprawdzamy się też w sytuacjach awaryjnych. Kiedy nagle potrzebny jest transport, podstawiamy samochód w ciągu 2-3 godzin. Za
każdym razem staramy się działać profesjonalnie, zawsze docierając
we wskazane miejsce w wyznaczonym czasie. Nie bez znaczenia jest
oczywiście środek transportu, którym podróżują nasi pasażerowie.

Jakie auta macie w swojej flocie?

Mamy nowoczesne i eleganckie samochody, w tym auta osobowe
i busy. Wśród nich są m.in. BMW Klasy 7 i 5GT, Audi A6, Mercedesy E
klasy i Mercedesy Vito. Są to wygodne auta, cechują się wysokim standardem wyposażenia. Stale powiększamy flotę, by spełnić oczekiwania
klientów, zapewniając im jak najbardziej przyjemną podróż.
Kim są wasi klienci i co jeszcze oferuje SBS?

Z naszych usług mogą korzystać firmy oraz osoby prywatne. Oprócz
dowozów na berlińskie lotniska, można z nami dojechać do każdego portu lotniczego w Polsce czy Europie, wynająć busa z kierowcą
na dowolny cel. Obsługujemy np. pracowników firm korporacyjnych
przy imprezach biznesowych czy integracyjnych. Nie brakuje nas przy
dużych imprezach masowych w Szczecinie. To z naszych usług korzystały takie gwiazdy jak Nelly Furtado czy Andrea Bocelli. Można również
nas wynająć na obsługę wesela, konferencje czy zawody sportowe. Na
koniec dodam i powtarzam to za każdym razem naszym pracownikom:
najlepszą rekomendacją jest zadowolenie pasażerów. Dzięki nim możemy się stale rozwijać i oferować coraz bardziej komfortowe, luksusowe
warunki podróży.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karolina Wysocka/ foto: Jarosław Gaszyński

Call Center 784 66 99 66 | www.sbs.szczecin.pl
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Nagroda

„She’s Mercedes
by Mercedes-Benz Mojsiuk”
Sukces, Biznes, Kobieta

Sukces, Biznes, Kobieta… to połączenie od dawna nikogo nie dziwi, nie mniej w dalszym ciągu należy je eksponować. Z myślą właśnie
o paniach Mercedes-Benz stworzył program „She`s Mercedes”. Firma Mercedes-Benz Mojsiuk po raz pierwszy przyznała nagrodę
w tej kategorii podczas wydarzenia Magnolie Biznesu w Szczecinie, którego była partnerem.
Rola kobiet w biznesie i społeczeństwie nieustannie podlega zmianom.
Kobiety coraz częściej obejmują stanowiska zarządcze w biznesie, polityce i życiu społecznym. Są bardzo ambitne, pracowite i wykształcone. W Unii Europejskiej 60% absolwentów wyższych uczelni to kobiety,
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Buznes

a w Polsce – jeszcze więcej (65%). Kobiety mają władzę, uznanie i pieniądze.
Co ciekawe, co piąty nabywca osobowego Mercedesa jest kobietą.
W segmencie aut kompaktowych panie stanowią już ok. 35% klientów.

Co należy podkreślić, na decyzję o zakupie wozu wpływają aż w 80%.
Inicjatywę tę marka Mercedes-Benz adresuje właśnie do takich kobiet:
ambitnych, samodzielnych profesjonalistek – zgodnie z ich potrzebami
i wymaganiami. Program „She's Mercedes” pozwala marce lepiej spełniać oczekiwania pań. Oferuje networking i pomoc w rozwiązywaniu
problemów w codziennym życiu bizneswoman.
Mając to na uwadze, zachodniopomorski dealer tej marki – firma Mojsiuk, postanowił wyróżnić nagrodą „She ’s Mercedes by Mercedes-Benz
Mojsiuk”, bizneswoman – panią Halinę Kozak, podczas podsumowania
plebiscytu Magnolie Biznesu, 21 marca w Szczecinie – inicjatywy, dzięki
której wyłaniane są wyjątkowe, przedsiębiorcze kobiety naszego regionu.
Wyróżnienie „She ’s Mercedes by Mercedes-Benz Mojsiuk” ma za zadanie docenić i wyróżnić panie, które w wybitny sposób odznaczają się
w świecie biznesu, a także są miłośniczkami motoryzacji, są aktywne
zawodowo i są nowoczesnymi kobietami, które łączą trzy światy: życie zawodowe, życie prywatne i pasje w celu zbilansowania wszystkich
dziedzin życia.
Bez wątpienia Halina Kozak wypełnia te wszystkie kryteria, będąc magistrem ekonomii, biegłym rewidentem, doradcą podatkowym, Prezesem Zarządu Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET Sp.
z o.o. z siedzibą w Koszalinie, a także będąc absolwentem Wydziału
Ekonomii na Politechnice Szczecińskiej (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu).
Przez okres 28 lat zbudowała największa kancelarię Doradztwa Podatkowego w Koszalinie zatrudniając 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego dla

firm o różnym statusie prawnym.
Oprócz Koszalina, związana jest również z Szczecinem: elementem łączącym jest przynależność do Północnej Izby Gospodarczej. – Jestem jej
członkiem od 8 lat. Ponadto od 3 kadencji jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych z siedzibą w Szczecinie – wymienia H. Kozak. Ale to nie wszystko!
Aktywnie udziela się i jest w Zarządzie Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z siedzibą w Szczecinie. Obecnie jest także Wiceprzewodniczącą Zachodniopomorskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Praca zawodowa jednak nie zdominowała jej życia prywatnego. Jest
miłośniczką motoryzacji, morsowania, rozrywki, żeglowania i dalekich
podróży. Prawo jazdy posiada od 1983 roku i może powiedzieć, że niemal każdego dnia przemierza kilometry swoim samochodem. Średniorocznie przemierza trasę liczącą do 45 000 km. Ilość przemierzanych
kilometrów wymaga też posiadania bezpiecznego samochodu. – Dość
dużo czasu spędzam za kierownicą, dlatego cenię sobie bezpieczeństwo, stąd moja sympatia i wybór marki Mercedes-Benz – mówi pani
Halina. Pierwszy samochód Mercedes zakupiła w 2003 roku i od tej pory
jest wierna tej marce. Obecnie jest to już 5 samochód tego koncernu
i aktualnie jest nim model GLC. – Jazda tym, jak i wcześniejszymi modelami Mercedesa nie powoduje zmęczenia na długich trasach i zapewnia
mi komfort jazdy i poczucie bezpieczeństwa – podsumowuje H. Kozak.
Można powiedzieć, że jest idealnym ambasadorem marki.
Gratulujemy wyróżnienia i zapraszamy wszystkie czytelniczki do wzięcia w kolejnych edycjach tego plebiscytu, a w szczególności kategorii
„She`s Mercedes by Mercedes-Benz Mojsiuk”.

Gala Finałowa Magnolii Biznesu odbyła się 21 marca w Hotelu Novotel Centrum w Szczecinie. Wydarzenie zgromadziło ponad
140 gości, w tym Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka, z którego rąk laureatki otrzymały list gratulacyjny oraz sadzonkę
magnolii – symbol nawiązujący do nazwy plebiscytu. Galę zainicjował i zorganizował portal Kobietowo.pl, a nagrodę „She’s Mercedes by Mercedes-Benz Mojsiuk” zainicjował dealer Mercedes-Benz Mojsiuk.

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

Po raz dwudziesty drugi odbędzie się turniej golfowy Floating Garden
Szczecin Open. W dniach od 17 do 19 maja na polu golfowym w Binowie walczyć będą zawodnicy w najstarszej rywalizacji profesjonalistów
w Polsce. Zmagania zapowiadają się bardzo ciekawie, bo wystąpią w nich
zwycięzcy turniejów cyklu European Tour i Challenge Tour.
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym zwyciężył Polak posiadający również
włoski paszport Thomas Bosco-Cwok grając kolejno 71 i 69 uderzeń.
W nagrodę zgarnął czek na 5500 złotych.
Podobnie jak w roku ubiegłym impreza otrzymała pierwszą kategorię
rankingu Order of Merit PGA Polska i będzie rozgrywana w ramach cyklu
PGA Polska Tour 2019.
W pierwszym dniu imprezy odbędzie się turniej Pro-Am, w którym walczą
drużyny składające się z jednego zawodowca, wspieranego przez trójkę
amatorów. W sobotę odbędzie się pierwsza runda turnieju głównego,
a w niedzielę o godzinie 9 rano rozpocznie się runda finałowa. Ubiegłoroczni uczestnicy, którzy w większości pojawią się na polu w tym roku,
marzą zapewne o lepszej pogodzie. W ubiegłym roku w rundzie finałowej
ich największym rywalem okazał się... silny wiatr, który w spowodował olbrzymie przetasowania w klasyfikacji. Zakończenie turnieju i wręczenie
nagród planowane jest na niedzielne popołudnie. Zwycięzcami Floating
Garden Szczecin Open w przeszłości byli tak znani golfiści jak Michael
Jonzon, Paul Nilbrink, Peter Bronson i Maksymilian Sałuda.

jch / foto: Jarosław Gaszyński

reklama

Wychować polskiego
Tigera Woodsa
Chyba każdy z młodych adeptów zaczynających przygodę z golfem, chciałby iść w ślady amerykańskiego czempiona Tigera Woodsa.
Być oglądanym przez miliony kibiców i telewidzów na całym świecie i mieć szansę na wygranie milionowych nagród pieniężnych.
Z trudem, ale systematycznie ta dyscyplina rozwija się w Polsce, w czym niemały udział ma Klub Golfowy Binowo Park.

– Chcemy młodym adeptom golfa zapewnić takie warunki, żeby z czasem mieli szanse na rywalizację z najlepszymi – mówi Sławomir Piński,
dyrektor pola golfowego w Binowie. –Szkolimy obecnie sześćdziesięciu
juniorów w wieku od 6 do 18 lat, podzielonych na grupy wiekowe i według posiadanych już umiejętności.
Plan szkolenia młodych adeptów przygotował trener koordynator
Wojciech Waśniewski, który jest też asystentem trenera kadry Polski
juniorów, co gwarantuje jakość zajęć treningowych. – Łatwiej będzie
z dużej grupy wyłowić najzdolniejszych i przygotować ich do udziału
w turniejach Junior Tour – mówi Piński. – Ważne, że jako klub Binowo
Park jesteśmy rozpoznawani przez Wojewódzką Federację Sportu,
bo zdobywamy dla Szczecina punkty na spartakiadach młodzieży. Dlatego golf już od poziomu juniorskiego wszedł w struktury sportu powszechnego, podobnie jak tenis, piłka nożna i wiele innych dyscyplin
– dodaje dyrektor Piński.
Grę w golfa można jednocześnie łączyć od młodych z uprawieniem innych dyscyplin. Klub Binowo Park chętnie zaprasza najmłodszych adeptów, dlatego w grupie ćwiczących i bawiących się golfem są niespełna
6-latkowie. Liczba 60 juniorów trenujących w Binowie jak duża, ale Piński ma jeszcze większe ambicje. – Jesteśmy w stanie przyjąć więcej chętnych – mówi. - Obecnie mamy czterech trenerów z certyfikatem PGA

Polska, którzy mogą pracować z jeszcze większą liczbą zawodników.
Wkrótce będzie możliwe uzyskanie stopnia instruktora golfa, w krótszej ścieżce niż dotychczas. Takie osoby, które mogą uczyć podstaw tej
dyscypliny, nazywam instruktorem pierwszego kroku w golfie – dodaje.
Dla tych młodych ludzi, którzy chcieliby zacząć w przygodę na polu
golfowym lub już ją zaczęli, klub Binowo Park oferuje cotygodniowe
zajęcia w soboty. Odbywają się one w czterech grupach w zależności
od wieku i prezentowanych już umiejętności. W ofercie jest również
stałe członkostwo w klubie Binowo Park w promocyjnej cenie. Członkostwo obejmuje nieograniczony dostęp do małego pola poza treningami.
W zasadzie od początku ci najmłodsi, jak i nieco starsi mogą uczestniczyć w lidze juniorskiej, odbywającej się co miesiąc w piątki. – Forma
ligi jest dosyć luźna, choć odbywa się na dużym polu – mówi trener koordynator Wojciech Waśniewski. – Jest ono skrócone i przystosowane
do wieku. Uczestniczą w niej nawet ośmiolatkowie odpowiednio przygotowani fizycznie, którzy są w stanie przejść 9-dołkowe pole – dodaje
Waśniewski.
Choć akurat ta liga ma charakter bardziej treningowy i zabawowy, niż
rywalizację, na którą czas przychodzi w późniejszym okresie kariery
golfisty.

autor: Jerzy Chwałek / foto: Jarosław Gaszyński
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ARANŻACJE
I ARCHITEKTURA
WNĘTRZ

KOMPLEKSOWOŚĆ,
KOMFORT,
INDYWIDUALIZM
S-line Studio to zespół profesjonalistów tworzący markę zajmującą się architekturą wnętrz
wraz z autorskim salonem mebli kuchennych. 10 lat tradycji sprawiło, że jesteśmy darzeni ogromnym zaufaniem. Od początku działalności stawialiśmy na profesjonalizm w każdym
aspekcie, dzięki czemu nasze realizacje to jakość na najwyższym poziomie. Pragniemy zapewnić
kompleksową usługę, dającą pełen komfort. Jako jedyne studio aranżacji wnętrz w Polsce posiadamy technologię VR. Poprzez te akcesoria klient ma możliwość obejrzenia wizualizacji swojego
domu w trójwymiarowej rzeczywistości. Porusza się wewnątrz obiektu, co dostarcza niesamowite
wrażenie realności projektu 3D.

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

foto: materiały prasowe

NOWA ODSŁONA

WIELKIEJ GALI!
Spotkajmy się w gronie właścicieli
i osób zarządzających najprężniej
działających firm w naszym regionie
• ZJAWISKOWA ARANŻACJA PRZESTRZENI
• TOPOWA GWIAZDA MUZYKI POP
• WYJĄTKOWA KUCHNIA
• ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PRACODAWCA ROKU
Termin:

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA

31.05.2019

Paulina Wojtyczka
pw@izba.info lub 91 486 07 65

Partnerzy
„Konkursu Pracodawca Roku”

Partnerzy
„Wielkiej Gali Północnej
Izby Gospodarczej”

Prezentacja

APARTAMENT
Z PIĘKNYM OGRODEM

Przy ulicy Kalinowej dobiega końca budowa osiedla Apartamenty Warszewo. W budynku 101 znajdziemy zaledwie 21 mieszkań. Jedno z największych położone jest na parterze. – Ma ponad 112 metrów kwadratowych i niezwykle funkcjonalny rozkład pomieszczeń
– opowiada Krystian Surmacz z firmy Marina Developer. – Przynależy do niego również bardzo duży ogród.
– W 112-metrowym apartamencie mamy sypialnię, trzy pokoje, garderobę, dwie łazienki oraz pomieszczenie WC, w którym znajdziemy także
pralnię. Jest również ponad ośmiometrowy aneks kuchenny – opowiada
Krystian Surmacz z firmy Marina Developer. – Największym pokojem
jest dzienny. Ma blisko 35 metrów kwadratowych. Dużym plusem mieszkania jest to, że bezpośrednio z korytarza dostaniemy się niemal do
wszystkich pomieszczeń.
Przyjrzyjmy się podstawowemu wyposażeniu apartamentu. Renomowana firma Fibaro przygotowała inteligentny system zarządzenia
za pomocą którego będziemy mogli sterować mnóstwem udogodnień.
Wystarczy do tego specjalna aplikacja. – Za pomocą smartphona można sterować roletami, ogrzewaniem, czy uruchomimy alarm. Dbając
o komfort codziennego mieszkania naszych klientów zapewnimy nowoczesne rozwiązania centralnego ogrzewania obejmujące min. energooszczędne ogrzewanie podłogowe. Zamontowane będzie w salonie,
w korytarzu, w aneksie kuchennym czy w łazience. W upalne dni ulgę
przyniesie nam klimatyzacja. Mieszkania wyposażone będą w dwa agregaty znajdujące się w dwóch pomieszczeniach.
Ogromną zaletą apartamentu jest bezpośrednie wyjście z mieszkania
na duży ogród z tarasem wykończonym deską kompozytową. Ogrody
przygotowane zostaną według projektu. Będą miały założone trawniki
i posadzone rośliny. W standardzie mieszkania znajdziemy także system
automatycznego podlewania ogrodu, którym będzie można sterować
z każdego miejsca na świecie za pomocą wspomnianej mobilnej aplikacji – podobnie, jak automatyczną kosiarką. – Właściciel apartamentu
będzie miał ogród większy od samego mieszkania. Do wykorzystania
będzie aż blisko 114 metrów kwadratowych. Będzie to idealne miejsce
odpoczynku zarówno dla starszych mieszkańców, jak i dzieci – przekonuje Surmacz.
Dobre nowiny dla kierowców

Właściciele lokali z ulicy Kalinowej w cenie swojego wymarzonego „M”
otrzymają aż dwa miejsca parkingowe. W przypadku, gdy i to będzie
dla nich za mało – będą mogli nabyć kolejne. – Na 21 mieszkań mamy
45 miejsc dla samochodów – mówi Surmacz. – Każdy właściciel mieszkania będzie miał możliwość ładowania pojazdów elektrycznych.

W halach garażowych znajdzie się podgrzewany podjazd, który zapobiegnie zimą oblodzeniu. Bezpieczeństwa samochodów strzegł będzie
monitoring. W cenie mieszkania znajdą się także komórki lokatorskie
z podwójnymi drzwiami. Budynek, jak i cała nasza inwestycja, są bez
wątpienia na miarę XXI wieku. Oferujemy nie tylko ciepłe oraz bezpieczne mieszkanie położone w najpiękniejszym rejonie Szczecina. Nowi właściciele otrzymają również mnóstwo dodatkowych udogodnień, które
sprawią, że nawet przez sekundę nie będą żałowali decyzji o zakupie
apartamentu.
Ekskluzywne bliźniaki „Przy Parku” skończone

Firma Marina Developer może pochwalić się jeszcze jedną inwestycją.
Zakończyła się właśnie budowa ekskluzywnego osiedla domów w sąsiedztwie Puszczy Wkrzańskiej. Znajduje się ono w kameralnym miejscu, przy ulicy Podmokłej. – Całe osiedle liczy 10 domów w zabudowie
bliźniaczej – podsumowuje przedstawiciel dewelopera. – Każdy z apartamentów przygotowany został z bardzo dużą dokładnością, przy wykorzystaniu najlepszych materiałów. Osiedle „Warszewo Przy Parku”
bez wątpienia jest doskonały miejscem dla tych, co cenią zieleń, spokój,
czyste powietrze oraz jednocześnie bliskość do centrum.

autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Przyjdź na Dni
Skandynawskie
Szansa na rozwój biznesu dla przedsiębiorców,
a dla mieszkańców mnóstwo atrakcji, które
przybliżą kulturę naszych sąsiadów z Północy.
Przed nami Dni Skandynawskie.
Tegoroczna edycja wydarzenia zapowiada się wyjątkowo,
bo przyświeca jej 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych
pomiędzy Polską a Danią, Szwecją, Norwegią i Finlandią.
Szczecin z racji swojego położenia jest naturalnym partnerem
dla Skandynawii. Naszym głównym atutem jest bliskość natury
oraz dynamizm i kreatywność młodych ludzi, co ma wiele
wspólnego z podejściem rozwojowym, jakie można spotkać
w Danii, Szwecji, Norwegii czy Finlandii. Dlatego z roku na rok
zacieśniamy więzi z partnerami z Północy.
Tegoroczne Dni Skandynawskie rozpocznie Gala
Inauguracyjna, która odbędzie się 14 maja w Filharmonii
im. Mieczysława Karłowicza. 15 maja zapraszamy
do Hotelu Radisson Blue na Scandinavian Business
Connect, czyli spotkanie skierowane do ludzi biznesu
na temat start-upów, przemysłu 4.0 oraz kwestii
związanych ze Smarter Living and Working.
Dni Skandynawskie to także pakiet atrakcji
i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Szczecina,
z dwudniowym Piknikiem Skandynawskim na czele.
Zapraszamy w dniach 14 – 19 maja
na Dni Skandynawskie. Bądźcie z nami.

14-19.05.2019

Delikatna
jak troć
Przedstawiamy przepis według mistrza kuchni Pawła Salamona, prawdziwego rewolucjonisty
w swej dziedzinie. Nie dziwi nas więc wybór potrawy, której główną bohaterką jest troć. Z wyglądu przypomina łososia, na stole doskonale zastąpi chociażby tłustego i trochę pachnącego mułem karpia. Troć nie ma właściwie ości, w smaku jest delikatna, zawiera selen i sporo
białka, przez co świetnie może zamienić się w menu z czerwonym mięsem. Smaczna, zdrowa
i zasługująca na większą popularność. W naszym przepisie podana z pstrągiem, z którym tworzy duet doskonały. Smacznego!

Troć z soczewicą, konfiturą z buraków
i marynowaną dynią wg Pawła Salamona
TROĆ

- 800 g wędzony pstrąg z Gospodarstwa
Rybackiego „Zielenica”

- 10 szt. troć czerwona z Gospodarstwa
Rybackiego „Zielenica” (mała kalibracja)

- 30 g sól

Składniki:

- 30 g cukier

Przygotowanie:
•

Wyfiletuj troć i połowę zamarynuj w mieszance soli i cukru przez 1 godzinę. Oskóruj wędzonego pstrąga, podziel na kawałki.

•

Na foli spożywczej ułóż troć, połóż kawałki wędzonego pstrąga na troci. Zwiń kilkukrotnie folią spożywczą, tak aby powstała roladka okrągła w przekroju. Pozostaw na noc
w lodówce.

•

W garnku zagrzej wodę do temperatury 55 stopni C (użyj termometr do kontroli temperatury). Włóż do garnka z wodą roladki zawinięte w folię i utrzymując temperaturę gotuj
przez 30 minut.

KONFITURA

Składniki:

- 4 szt. buraki (upieczone w foli aluminiowej)

- 200 g powidła śliwkowe
- musztarda dijon do smaku

Przygotowanie:
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•

Buraki pieczemy w foli z przyprawami w temperaturze 180 stopni C przez 1,5 h. Studzimy
i obieramy.

•

Powidła śliwkowe łączymy ze startymi na tarce o drobnych oczkach burakami.

•

Całość miksujemy i na koniec dodajemy musztardę. Spróbuj.
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RAGOUT Z SOCZEWICY
Składniki:

- 80 g zielona soczewica cała
- 1 szt. czerwona cebula
- 250 g bób
Przygotowanie:
•

Soczewicę zalej wrzącą osoloną
wodą tak aby zakryła ziarna na
1,5 cm, przykryj i odstaw. Soczewica wchłonie wodę i zmięknie
w ciągu 10-15 minut.

•

Obgotuj bób przez 3 minuty
we wrzącej wodzie. Wystudź
i obierz. Cebulę pokrój w drobną
kostkę.

•

Przesmaż cebulę na maśle, dodaj
gotową soczewice, bób. Dopraw
solą i pieprzem.

DYNIA PIŻMOWA
Składniki:

- 700 g dynia piżmowa
- 50 ml ocet winny
- 25 g cukier
- sól i pieprz
- 100 g masło
- 200 ml śmietanka 30%
-10 g świeży imbir
- czuszka
- szczypta kminu rzymskiego
Przygotowanie:

W garnku wymieszać ocet z cukrem,
plastrami imbiru, kminem i całą czuszką. Podgrzać do momentu aż cukier
się rozpuści. Wydrążyć kulki i pociąć
plastry dynię, a następnie przelać
i zalać wrzątkiem, wyjąć gdy woda
ostygnie. Plastry zamarynować w zalewie octowej. Podgrzać na patelni
z rozpuszczonym masłem. Resztę
dyni podgrzać, dodać śmietankę, następnie zmiksować na puree. Na końcu dodać zimne masło.

Foto: Justyna Wrzeszcz
Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl
www.facebook.com/studiokulinarnebataty
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www.kwiaciarnieprowansja.pl

fb/kwiaciarnieprowansja

Nie tylko kwiaty...

Warszewo I Pasaż Duński | ul. Szwedzka 28 | tel.: 572 702 761
Warszewo II Hipermarket Leclerc | ul. Rostocka 15 | tel.: 797 600 008
Mierzyn Pasaż Bukova Park | ul.Łukasińskiego | tel.: 572 702 760
Śródmieście ul.Sławomira 21a (wejście od Dubois) | tel.: 794 055 955
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Schody do funku,
Schody do swingu
Na górze zabawa, na dole relaks. Od jakiegoś czasu Cocktail Bar
17 Schodów dysponuje nową przestrzenią.
Górna, kameralna sala przeszła metamorfozę. Króluje tu energetyczna,
pełna słońca i lata muzyka funky, również samo wnętrze nawiązuje klimatycznym wystrojem do roztaczających się w tle dźwięków. Na dole
dla spragnionych spokojniejszej atmosfery gości, panuje swingujący
chillout. W przyjemnym spokoju można delektować się smakiem koktajli i drinków. Ta część baru jest czynna do pierwszej w nocy, górna się
bawi do trzeciej lub… dłużej.
W Schodach nie tylko muzyka i wnętrza dbają o dobrą zabawę. Bar
dysponuje wszystkim co udoskonali pobyt w jego murach. Zestawy
alkoholowe, możliwość zamówienia ponczownicy dla całego stolika,
nowości koktajlowe z nitromaszyny – to tylko część atrakcji. Ponadto

NA MIEJSCU

goście, którym zdarzyło się spotkać z koniecznością oczekiwania na stolik, swobodnie mogą zamówić koktajl na górnym barze, aby potem, już
w radosnym nastroju, zejść po słynnych 17 Schodach do spokojniejszej
części lokalu.
– Nie są to jedyne zmiany. Pojawiło się nowe menu, w którym poza klasykami i naszymi bestsellerami, znajdują się koktajle stworzone przez
członków naszego zespołu – podkreśla właściciel lokalu Michał Łoziński.
– Dodano koktajlową strefę premium, zawierającą propozycje zbudowane na ekskluzywnych alkoholach, których na co dzień goście nie mieliby
okazji spróbować.
Funk czy swing? Od wyboru klimatu, gości dzieli tylko 17 Schodów.

DWIE FIRMY,
JEDNA JAKOŚĆ
/ 17schodowbar

/ EventBarCatering

ad / foto: materiały prasowe

NA WYNOS

Rib-eye sezonowany w łoju wołowym

Steki, wino
i zadowoleni
goście
Nie od dziś wiadomo, że stek i wino to połączenie idealne. By się o tym przekonać, wystarczy
odwiedzić restaurację Karkut. Elegancja miejsca, fantazja szefa kuchni, wyszukane dania
i dobre wino – to tylko kilka cech, dzięki którym nie sposób przejść obok lokalu obojętnie.
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Restauracja Karkut powstała z miłości do dobrej kuchni. Pasja i zaangażowanie jej twórców sprawiają, że miejscu z sukcesem udaje się sprostać życzeniom nawet najbardziej wymagających gości. Karkut tworzy
ambitny zespół, ciągle szukający nowych dróg w dążeniu do gastronomicznej doskonałości. Miejsce zbiera świetne recenzje, stając się powoli
szczecińską wizytówką kuchni na europejskim poziomie. W menu można znaleźć świeże ryby, owoce morza, dania z grilla, wyszukane desery
i sezonowaną wołowinę. To właśnie ona m.in. jest jedną ze specjalności
lokalu, a w duecie ze starannie wyselekcjonowanymi winami – tworzy
idealne połączenie. W szczecińskiej restauracji można spróbować klasycznego steka z polędwicy, ale również wielu innych fragmentów wołowiny. Można tu zjeść rib-eye, czyli serce antrykotu, T-bone składający
się z dwóch fragmentów mięsa - rostbefu i polędwicy, a także tomahawka, czyli steka z antrykotu, wyciętego z kością żebrową.
Sekret idealnego steka

Procesowi najczęściej poddaje się szlachetniejsze i bardziej miękkie
elementy. Dojrzewanie może być przeprowadzone na sucho i mokro,
a proces sprawia, że wołowina staje się delikatna oraz niezwykle smaczna. Ten rodzaj przygotowania mięsa to jedna ze specjalności Karkuta,
która sprawia, że dania serwowane w restauracji mają tak wyjątkowy
smak. W lokalu używa się dwóch metod sezonowania: na sucho i mokro. Najpierw kucharze wybierają najlepsze kawałki wołowiny. Mięso
umieszczane jest w specjalnej szafie, w której panuje odpowiednia temperatura i klimat. Wołowina dojrzewa tam określony czas, w zależności
od efektu, jaki chcą uzyskać kucharze (np. kilka miesięcy). Proces sprawia, że mięso traci na masie, ale staje się aromatyczne i kruche. Później
następuje kolejny etap. Kawałki mięsa pakowane są próżniowo w folię
i przechowywane kilka tygodni (2-4) w lodówce. Dzięki temu wołowina
nie traci na wilgotności, ale staje się jeszcze bardziej miękka oraz zyskuje maślany, delikatny smak.

Japoński, argentyński, amerykański…, a może autorska wersja z Karkuta? Według wielu smakoszy stek należy do najsmaczniejszych mięsnych
dań. Prawidłowo przyrządzony rozpływa się w ustach. Zachwyca kruchością, kolorem i zapachem. Bardziej wtajemniczeni w arkany kulinarnej magii wiedzą zaś, że najlepsze steki przygotowuje się z sezonowanej
wołowiny. Dzięki tej metodzie mięso zyskuje aromat i delikatność. Tak
właśnie wołowinę przygotowuje się w Karkucie.
Czym dokładnie jest sezonowanie mięsa? Jak przebiega ten proces i jaki
jest sekret wyśmienitego smaku steków ze szczecińskiej restauracji?
Szef kuchni uchylił nami rąbka tajemnicy. Sezonowanie, czyli dojrzewanie wołowiny, to metoda, która podnosi jakość mięsa. Polega na wydobyciu z niego jak najwięcej smaku oraz aromatu, ale przede wszystkim chodzi o nadanie mięsu kruchości. Poprzez sezonowanie włókna
mięśniowe kruszeją, dzięki czemu mięso staje się bardziej delikatne.

Pasjonaci kuchni z Karkuta nie poprzestają na dwóch wymienionych
metodach. Czymś absolutnie wyjątkowym jest ich rib-eye sezonowany
w łoju wołowym. Metoda ta przypomina stary sposób naszych babć,
które w gęsim tłuszczu przechowywały różne produkty. Jak podkreślają
kucharze, ten typ sezonowania jest czymś nietypowym w naszym województwie i zdecydowanie wyróżnia Karkut spośród restauracji regionu.
Na czym polega metoda? Podczas procesu, odcinany jest dopływ tlenu,
a mięso zanurzone w łoju wołowym przechowywane jest przez określony czas w specjalnej szafie Dry Ager. Dzięki temu uzyskuje kremowy,
niezwykły smak, co cieszy nawet najbardziej wysublimowane podniebienia.
Kolejnym ważnym elementem w szczecińskiej restauracji są sprawdzeni dostawcy z Polski, USA i Niemiec, którzy dostarczają lokalowi mięso
najwyższej jakości. Jak podkreślają pasjonaci kuchni wygląd wołowiny
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świadczy o tym, że bydło było dobrze hodowane i żywione. Dużym
atutem restauracji jest też spory wachlarz dodatków do steków, m.in.
szeroki wybór sosów, warzyw sezonowych czy potraw z ziemniaków.
Dzięki temu, każdy z gości ma możliwość samodzielnego stworzenia
idealnego dla siebie danie.
Szeroki wachlarz smaków

Jakie dania cieszą się największą popularnością? Goście bardzo cenią
sobie tatara wołowego, którego można skomponować według własnych upodobań. Kucharze przygotowują w kuchni mięso i dodatki,
a następnie przekazują je kelnerowi. Ten serwuje danie ze stolika dostawczego (gerydonu), opowiadając gościom o potrawie oraz podpowiadając jak stworzyć idealnego tatara. Każdy może spróbować dodatków
i wybrać te, które najbardziej mu odpowiadają. Ogromną popularnością
cieszą się oczywiści wszelkiego rodzaju steki, również z tuńczyka. Dzięki otwartej kuchni, goście mogą obserwować, jak powstają ich dania
– od początku do końca. Oczywiście, w Karkucie każdy smakosz znajdzie coś dla siebie! Restauracja ma w ofercie m.in. wyśmienitą jagnięcinę, ryby czy szereg owoców morza: w tym krewetki, ośmiornice oraz
świeże ostrygi. Te ostatnie cieszą się takim wzięciem, że Karkut ma
na nich stałych gości.
Wino z górnej półki

Dobra restauracja nie może obyć się bez wysokiej jakości wina. Alkohol
dopełnia potrawy i pozwala wydobyć z nich ukryte smaki oraz aromaty. Steki oraz wino to idealny duet. Dlatego, oprócz doskonałego mięsa
wołowego, w Karkucie nie mogło zabraknąć także alkoholi z najwyższej
półki. Odświeżają one podniebienie i uzupełniają smak mięsa, wydobywając z niego wszystko, co najlepsze. Dodatkowo, używając metody
Coravin, większość z nich można nalewać bez wyciągania korka.

Ten system pozwala winu zachować swoją jakość oraz nie ulec procesowi utleniania się.
W szczecińskiej restauracji wybór win jest ogromny. W specjalnych lodówkach można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju alkoholi. Wśród nich
są wina białe i musujące oraz oczywiście czerwone. Prawdziwa perełka Karkuta to eleganckie Tommasi Amarone della Valpolicella Classico
Riserva 2010. Powstaje z wyselekcjonowanych winogron z jednej z najstarszych parcel rodziny Tommasi, dojrzewa cztery lata w dębowych
beczkach, następnie rok w butelce i charakteryzuje się niezwykle bogatą osobowością. Bukiet czarnych owoców (śliwka, wiśnia, czereśnia,
jeżyna), nuty balsamiczne i pikantne niuanse z odrobiną czekolady,
to tylko niektóre z jego atutów. Co więcej, wino zajmuje wysokie miejsca w rankingach najlepszych trunków szlachetnych i otrzymało wiele
nagród, m.in. Wine Enthusiast: 93 Points. Alkohol doskonale komponuje się z mięsami. Z win serwowanych w restauracji warto wspomnieć
także o Teperbergu i Recaredo. Te pierwsze tworzy rodzina z Jerozolimy, której początki winiarskie sięgają 1870 roku. W Karkucie można
spróbować „ikony” Teperberga, czyli Teperberg Legacy Cabernet Franc.
Korzenne, eleganckie, wyraziste wino ma czekoladowo-miętowy smak
i jest słodko-słone. Goście zaś sięgają chętnie zarówno po wina czerwone, doskonałe do steków czy jagnięciny, jak też orzeźwiające białe,
w których pobrzmiewają nuty owoców tropikalnych. Dużym powodzeniem cieszy się też dojrzewana pięć lat w beczkach cava Recaredo.
Wyborne steki, doskonałe wina, szeroki wachlarz smaków i elegancja…
Jak widać, Karkut to miejsce w którym królują wyśmienita kuchnia i doskonałe trunki, a na renomę miejsca pracuje zespół pasjonatów, starających się sięgnąć kulinarnych wyżyn.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Szczecin, ul. Bogurodzicy 1 | tel: +48 91 422 00 00 | +48 720 422 422
restauracja@karkut.szczecin.pl
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Akcja – jesienne
odmłodzenie
Nowoczesna depilacja

Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.
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Zdrowie
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Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl
www.klinikazawodny.pl

C u t e r a E n l i g h t e n I I I Tr i p l e x :
- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda
- redukuje blizny
- leczy rozstępy
- leczy fotostarzenie skóry
- głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę
- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe
- usuwa makijaże permanentne
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460

w w w. k linikaz awodny. pl

recepcja@estetic.pl
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Dr Artur Śliwiński:
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Zdrowie i uroda

W chirurgii nie ma
drogi na skróty

Zaczyna dzień od dobrej kawy, odpoczywa grając golfa. Jednak to praca dominuje w jego życiu. Samych operacji piersi wykonuje około 70 miesięcznie ( około 30 estetycznych w i około 40 rekonstrukcji lub mastektomii). Jest jedynym chirurgiem plastykiem w Polsce, pracującym w Centrum Onkologii zajmującym się rekonstrukcjami piersi po mastektomii oraz wykonującym mastektomie profilaktyczne z jednoczesną rekonstrukcją piersi.
Jest specjalistą chirurgii plastycznej, ogólnej i rekonstrukcyjnej, współtwórcą i szefem centrum medycznego AMC Art Medical Center. Opowiada
nam o początkach swojej kariery oraz o tym jak zmieniała się chirurgia przez ponad 25 lat pracy w zawodzie.
Zanim znalazł się Pan w obecnym miejscu wydarzyło się bardzo wiele. Wróćmy zatem do początków. Jak został Pan chirurgiem?

Mój ojciec był chirurgiem. Podziwiałem go i chciałem robić to, co on.
Zacząłem jak wszyscy – od szkoły podstawowej, potem była szkoła
sportowa… Dzięki temu do dziś jestem osobą bardzo aktywną. Kiedyś
uprawiałem karate, tenis ziemny, narciarstwo wciągnęło mnie tak,
że zostałem instruktorem. Obecnie aktywnie i z pasją gram w golfa,
odnoszę nawet drobne sukcesy w tej dziedzinie sportu – zdobyłem kilkukrotne mistrzostwo Polski wśród lekarzy. Od zawsze wiedziałem,
że chirurgia jest dynamiczna i będzie odpowiadać mojej mentalności.
Oczywiście droga była trudna, ale wiadomo nie od dzisiaj, że to co najistotniejsze w życiu zazwyczaj przychodzi nam niełatwo. Dążyłem do
mojego celu w 100 % z uporem i determinacją. Dostałem się do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wtedy była to najlepsza uczelnia medyczna w Polsce. Niestety nie zdawałem sobie do końca sprawy z tego,
że idę do wojska… Tam zderzyłem się z rzeczywistością i trafiłem na
poligon. Po ukończeniu WAM trafiłem do jednostki wojskowej w Szczecinie, gdzie starałem się o otwarcie specjalizacji. Moje starania jednak
spełzły na niczym, ponieważ nie otrzymałem na to zgody od przełożonego. Wszystko to jednak miało najwyraźniej swój sens, ponieważ
trudne studia na WAM oraz praca w jednostce wojskowej ukształtowały
i zahartowały mój charakter, a to przydało się w późniejszej pracy. To
była dobra szkoła życia. Mocno wtedy stanąłem na ziemi. Minęły dwa
lata zanim mogłem zacząć specjalizację w interesującej mnie dziedzinie.
Przez pięć lat pracowałem w pogotowiu. Potem były dyżury w Szpitalu
Wojskowym w Szczecinie na ostrym dyżurze chirurgicznym. W Szpitalu
Wojskowym zacząłem jako asystent, potem byłem starszym asystentem na oddziale chirurgii ogólnej, i tak krok po kroku - aż w końcu zostałem ordynatorem oddziału chirurgii plastycznej.
Skąd pomysł, by ukierunkować się na chirurgię plastyczną? 25
lat temu ta dziedzina była nieco egzotyczna i kojarzyła się raczej
z gwiazdami Hollywood, niż naszą polską rzeczywistością..

Gdy trafiłem po studiach do Szczecina, pierwsze moje kroki skierowałem na oddział chirurgii ogólnej Szpitala Wojskowego. Bardzo ciężko
tam pracowałem. Przeszedłem tam twardą szkołę, dopiero później specjalizowałem się w chirurgii rekonstrukcyjnej i na końcu – plastycznej.
Na początku mojej drogi zawodowej operowałem wszystko – wyrostki,
jelita, naczynia, tarczyce. Dzięki temu mam pewność, że poradzę sobie w niemal każdym przypadku. Tą wiedzę i umiejętności dała mi właśnie chirurgia ogólna. Zrobiłem dwa stopnie specjalizacji chirurgicznej.
W Szczecinie poznałem dr n. med. Andrzeja Dmytrzaka, który zaproponował mi współpracę. Był rok 1991 i były to czasy ogromnych przemian,
gdzie luksusem była lodówka, a szczytem marzeń – samochód. Więc potrzeba, aby poprawiać swój wygląd poprzez operacje plastyczne była
zdecydowanie mniejsza. Dokonywaliśmy wtedy nowatorskich operacji
i rozwijaliśmy mocno dziedzinę chirurgii plastycznej, można powiedzieć,
że tworzyliśmy ją. Byliśmy prawdziwymi pionierami, niemniej jednak już
wtedy wiedziałem, że ma ona ogromny potencjał.
Ważnym elementem Pana pracy jest chirurgia rekonstrukcyjna.

Całe życie zajmowałem się rekonstrukcjami, głownie piersi. Uważam,
że chirurgia plastyczna bez rekonstrukcyjnej absolutnie nie istnieje. Co z tego, że wykonamy dobrze i poprawnie rekonstrukcje piersi,
a nie mamy poczucia estetyki. Krótko mówiąc musi się podobać pacjent-

ce. A proszę pamiętać, że zderzamy się z całym arsenałem subiektywnych oczekiwań. W mojej dziedzinie prawidłowo nie zawsze oznacza
więc dobrze. I na odwrót, jeżeli jest problem, trzeba go umieć rozwiązać.
Kieruję się w pracy zasadą, że nie operuję niczego, czego nie mógłbym
sam później naprawić, bo umówmy się – zabieg chirurgiczny to praca
na żywym i nie do końca przewidywalnym organizmie. Może zdarzyć się
wszystko. Ryzyko istnieje zawsze i musimy mieć tego świadomość, a dla
mnie bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze.
Jest Pan jedynym chirurgiem plastycznym w Polsce pracującym
w Centrum Onkologii, który podejmuje się zabiegów rekonstrukcji
piersi po mastektomii oraz mastektomii profilaktycznych.
To prawda w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii robię około
30-40 operacji miesięcznie. Pacjentki otrzymują tam najwyższy standard, jeśli chodzi o diagnostykę, postępowanie onkologiczne, chirurgię
onkologiczną i rekonstrukcyjną. Mamy w Szczecinie doskonałą i profesjonalną grupę fachowców. Współpracujemy ze sobą i często konsultujemy poszczególne przypadki. Jestem członkiem pierwszego w Polsce
Breast Cancer Unit, wyspecjalizowanego zespołu lekarzy, którzy zajmują się chorobami piersi. Kobiety po mastektomii to bardzo delikatna materia. A te zabiegi są szczególnie wymagające, bowiem są to pacjentki onkologiczne, o obniżonej odporności ze skórą zniszczoną po
naświetlaniach. A wymagania odnośnie estetyki mają dokładnie takie
same jak zdrowe kobiety. Uważam, jednak, że ta ciężka praca ma sens,
bowiem na tym polega współczesna medycyna, nie może myśleć tylko o
tym, jak sprawić by pacjent żył, ale równie ważna jest jakość tego życia.
Ja staram się kobietom tą jakość przywrócić.
Porozmawiajmy o AMC Art Medical Center, które ma już 6 lat.

To miejsce jest spełnieniem moich marzeń jako chirurga. Innowacyjne
technologie, najlepsi szczecińscy specjaliści i dobra atmosfera. Przeprowadzamy tutaj pionierskie zabiegi i przyciągamy medyczne osobowości. Dołączają do nas specjaliści najwyższej klasy. To mnie bardzo cieszy
i – co warto podkreślić – dzieje się w sposób naturalny. Jestem dumny
z tego projektu. AMC to ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni i jeden z najnowocześniejszych bloków operacyjnych w Polsce
z dwiema salami operacyjnymi a wszystko w przytulnej i bezpiecznej
dla pacjentów przestrzeni. W takich warunkach praca jest prawdziwą
przyjemnością.

Zmienił się świat, zmieniła się chirurgia plastyczna. Co jest obecnie
największym wyzwaniem dla chirurga?

Największym wyzwaniem jest dzisiejszy świat, który nie toleruje starości. Mamy nowoczesny sprzęt, coraz doskonalsze techniki i wspaniale
wyposażone sale operacyjne, spełniające najbardziej surowe normy.
Zderzamy się jednak z coraz większymi oczekiwaniami i wymaganiami
pacjentów. A pacjenci są słabsi, mniej odporni, nierzadko operujemy
twarze naświetlone przez słońce, po różnych zabiegach medycyny estetycznej. Pamiętajmy, że my chirurdzy-plastycy nie jesteśmy cudotwórcami – nie zatrzymujemy starzenia, a jedynie spowalniamy i ukrywamy
jego efekty. Musimy też pamiętać, że po zabiegach medycyny estetycznej anatomia twarzy jest inna. W przypadku osoby, która korzystała
z takich zabiegów praca chirurga jest dużo trudniejsza, a pacjent oczekuje optymalnych rozwiązań. I to jest wyzwanie, z którym musimy się
zmierzyć.

rozmawiała: Izabela Marecka / foto: Jarosław Gaszyński

Jedno z najbardziej zaawansowanych

AMC Art Medical Center

technologicznie centrów medycznych w Polsce.

AMC Art Medical Center

ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin
ul. Langiewicza
28/U1, 70-263 Szczecin | tel. +48 91 820 20 20
tel. +48 91 820 20 20

www.artmedicalcenter.eu

www.artmedicalcenter.eu

Najnowsza wersja endermologii
Najnowsza wersja endermologii

Precyzja wykonania
zabiegu jednym
z najważniejszych
czynników dobrych
efektów!
Zaufaj najlepszym!

RESTAURACJA SFERYCZNA

ul. Staszica 1, 71-515 Szczecin, tel. +48 530 642 362, +48 500 280 270,
www.restauracjasferyczna.pl, biuro@restauracjasferyczna.pl
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POSIŁKI z uwzględnieniem preferencji żywieniowych oraz MENU DOSTOSOWANE DLA DZIECI
•

oganizacja IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
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CATERINGI dla firm i osób prywatnych

soki cold press / CATERING FINGER FOOD / przerwy kawowe / CANDY BAR
•

OGRÓDEK GRILLOWY w centrum miasta

• system zamówień posiłków dla FIRM ON-LINE
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Na fali
piękna
Z czysto fizycznego punktu widzenia nasze ciało to złożony układ elektryczny zbudowany z olbrzymiej
liczby połączonych rezystorów i kondensatorów… Brzmi kosmicznie? I dobrze, bo takie też daje efekty
Tecar CRV – nowoczesna technologia wykorzystująca prawa fizyki i chemii, która kompleksowo poprawia
kondycję skóry bez efektów ubocznych.
Nazwa urządzenia została stworzona na bazie hiszpańskiego skrótu:
Transferencia Electronica Capacitiva Resistiva, co tłumaczyć można
jako pojemnościowo-oporowy transfer elektryczny – w polskiej literaturze medycznej określany mianem diatermii długofalowej. Choć brzmi
to dość skomplikowanie, jego działanie jest dość proste. Chodzi mianowicie o dostarczenie do tkanek leczniczej energii wykorzystującej
zmienny prąd o wysokiej częstotliwości.
To nowatorska metoda odmładzania polegająca na przebudowie
warstwy kolagenowej skóry i tkanki podskórnej. Poprawia napięcie
włókien, pobudza wytwarzanie kwasu hialuronowego i stymuluje
fibroblasty do produkcji elastyny. Poza faktem ogólnego odmłodzenia, pozwala spłycić zmarszczki, nawilżyć, odżywić i natlenić tkanki,
a przede wszystkim poprawić metabolizm skóry. Ta staje się dzięki
temu jędrniejsza, bardziej elastyczna, gładsza i wyraźnie młodsza.
Daje efekt liftingu bez ingerencji chirurgicznej nawet w tak trudnych
obszarach jak szyja albo dekolt, a działając w obrębie całego ciała,
prowadzi do redukcji cellulitu (włóknistego i cyrkulacyjnego) i spalania
tłuszczu.
TECAR CRV jest jedynym urządzeniem, które pracując w technologii
RF, nie dopuszcza do przegrzewania tkanek i koagulacji białka. To ważne! Urządzenie monitoruje bowiem poziom tolerancji naszego ciała na
wysoką temperaturę i dostosowuje się do tkanek, na które działa. Bez
efektów ubocznych, z nieznaną dotąd skutecznością.
Jak to działa? Poddanie organizmu działaniu szybkozmiennego pola
elektrycznego daje konkret-ne efekty na poziomie komórkowym:

• Efekt mechaniczny – pobudzenie mikrocyrkulacji płynów w układzie
limfatycznym i krwionośnym.
• Efekt biologiczno-chemiczny – rozszerzanie naczyń krwionośnych,
co zwiększa przepływ krwi i prowadzi do lepszego zaopatrzenia komórek w tlen i substancje odżywcze przy jed-noczesnym odprowadzeniu produktów przemiany materii.
• Efekt termiczny – wewnętrzne podwyższenie temperatury tkanki
w wyniku efektu Jule’a prowadzi do pobudzenia procesów regeneracji.
Działanie fal radiowych umożliwia uzyskanie biostymulacji tkanek
miękkich, kostnych oraz ścięgien. Dlatego jest tak często wykorzystywany jest również w fizjoterapii. Co ciekawe, badania naukowe ostatnich lat potwierdziły też skuteczność działania fal radiowych w leczeniu trądziku, łysienia androgenicznego czy likwidacji obrzęków (drenaż
limfatyczny).
Zabieg z uzyciem Tecar CRV są skuteczne i bezpieczne. Fale rozchodzą
się w sposób równomierny, nie niszcząc struktur tkankowych. Nie powodują też ryzyka poparzenia naskórka, dlatego zabieg jest bezbolesny i nie wymaga żadnego okresu rekonwalescencji.
Ten szybki zabieg można wykonywać przez cały rok. Jego doskonałym
uzupełnieniem jest modeling twarzy, czyli połączenie masażu japońskiego i akupresury z drenażem limfatycznym, który zmusza do pracy
nieużywane na co dzień mięśnie głębokie i daje duże możliwości wpływania na ich formę.
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ – Grażyna Świrska | +48 503 191 728
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PRIORYTETEM
JEST ZDROWIE

Tuwima to profesjonalny gabinet ginekologiczny zlokalizowany
w pięknym miejscu Szczecina – na Jasnych Błoniach. Skupiam się
na ochronie najwyższych wartości, jakimi są zdrowie i życie człowieka. Gabinet cechuje połączenie nowoczesności i profesjonalizmu. Priorytetem jest zdrowie i satysfakcja moich pacjentek.

- ginekologia
- ginekologia plastyczna
- położnictwo
- usg

Dorota Gródecka, specjalista położnictwa i ginekologii
Szczecin, ul. Tuwima 27/3 | tel. 570 70 71 72

STOMATOLOGIA GINEKOLOGIA

Jedyny w Szczecinie

Zawsze masz

pewność najwyższej jakości wykonywanych zabiegów

Nowoczesna armatura i design
Zainspirujemy, przedstawimy nowe trendy.

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

„Jazda bez trzymanki”

Diagnostyka i leczenie
chorób przewodu
pokarmowego
Układ pokarmowy zapewnia przetworzenie najważniejszych składników energetycznych, odpowiada
za przyswojenie składników budulcowych (białka, czy
sole mineralne), jak również, z pomocą witamin i minerałów, reguluje pracę całego organizmu. Ma kardynalne
znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu.
Lekarze specjaliści w Spółdzielni „Medicus” zajmują się
diagnostyką, leczeniem chorób i dolegliwości przewodu
pokarmowego. Dzięki współpracy: gastrologów, internistów, chirurgów, radiologów i proktologów zapewniają
kompleksową pomoc w wielu chorobach. W zakres ich
działań wchodzą:
• GASTROSKOPIA

Badania górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka i dwunastnicy).
• KOLONOSKOPIA

Diagnostyka dolnego odcinka przewodu pokarmowego
(jelito grube, odbytnica, odbyt)
.
• VIDEOREKTOSKOPIA

Dokładna ocena kanału odbytu, odbytnicy i końcowego
odcinka esicy; przydatna w diagnostyce i leczeniu chorób
proktologicznych takich jak guzki krwawnicze (żylaki odbytu), szczeliny, przetoki, polipy i nowotwory.
Diagnostyka przewodu pokarmowego prowadzona jest
przy użyciu wysokiej klasy sprzętu endoskopowego
(wideo-endoskop, kolonoskop, rektoskop). Sprzęt umożliwia również dokumentację fotograficzną i archiwizację
stwierdzonych patologii. Podczas każdego badania kolonoskopowego obecny jest zespół anestezjologiczny – pacjent otrzymuje leki znieczulające. Istnieje również możliwość wykonania gastroskopii w znieczuleniu.
Szczecin Plac Zwycięstwa 1 | tel.: 91 434 73 06
www.medicus.szczecin.pl

rozmawiał: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński

w Akademii
Gawęcki

– Gdy pasjonaci z głową na karku biorą się za tak świetny projekt, to
musiało się udać. Szkolenia w Akademii Fryzjerskiej Gawęcki dały mi
więcej pewności siebie i nowe umiejętności – poziom jest naprawdę
bardzo wysoki – komentuje Ula Słowik, z wykształcenia fizyk medyczny, z miłości i pasji stylistka fryzur. O nowatorskich szkoleniach,
z właścicielem akademii, Krystianem Gawęckim, rozmawiała Maja
Satankiewicz.
Uczestnicy szkolenia twierdzą, że zmieniacie ludzkie życie.

To prawda i szczerze przyznam, że nie spodziewałem się, że podczas naszych szkoleń wydarzy się aż tyle pięknych rzeczy. Akademia
fryzjerska zamienia się w akademię rodzinną. Wspólnie pogłębiamy
wiedzę teoretyczną i praktyczną, ale okazało się, że gwarantem sukcesu jest atmosfera przyjaźni i wsparcia. Ona rodziła się naturalnie,
ze szkolenia na szkolenie powstawały i powstają coraz silniejsze
więzi, nowe przyjaźnie, takie małe grupy wsparcia, w których można
wymieniać się doświadczeniami, dawać sobie wzajemnie siłę, konsultować. To piękne.
Ale czy zawsze było tak słodko?

Oczywiście, że nie. Do tej beczki miodu trzeba dodać łyżkę dziegciu.
Akademia to przede wszystkim profesjonalna szkoła dla fryzjerów
– szkolonych przez najlepszych profesjonalistów. Mamy wymagania
wobec siebie, więc naturalnie stawiamy wysokie poprzeczki naszym
uczestnikom. Był i pot, i łzy (śmiech). Jednak proporcjonalnie dużo
więcej radości i uśmiechu. Jestem bardzo dumny z moich kursantów
i instruktorów. Ostatni cykl szkoleniowy był bardzo intensywny: od
strzyżeń przez koloryzację, upięcia, sztukę barberstwa prowadzoną
przez Josefa, po panele psychologiczne i umiejętności komunikacji
z klientem.

Ula Słowik, która szkoli się w akademii od początku cyklu, powiedziała tak: „Na szkoleniach, oprócz technik i czysto teoretycznej
wiedzy fryzjerskiej, która jest rewelacyjna, otrzymałam potężną
dawkę wiedzy o samym kliencie”.

To prawda, współpracujemy ze specjalistami z zakresu komunikacji
i PR, dziennikarzami i socjologami. Wychodzę z założenia, że dobra
komunikacja z klientem to punkt wyjścia do dalszych kroków w zawodzie, czyli czysto merytorycznej wiedzy fryzjerskiej i szlifowania
umiejętności. I jeszcze jedno: jesteśmy tylko ludźmi i mamy różne sytuacje życiowe, dlatego równie dużo rozmawiamy o tym, jak zmienić
swoje życie, by dalej iść drogą realizacji marzeń. A naszym wspólnym
marzeniem jest być profesjonalnym, szczęśliwym, kochającym i rozumiejącym potrzeby klientów fryzjerem.

rozmawiała: Maja Satankiewicz /foto: materiały prasowe
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foto: Miza Fotografia

Czarodziej
od włosów

Fryzjer Paweł Zieliński ma przyjemność spełniać się w swoim zawodzie, ale też
realizować marzenia klientek o nowym wyglądzie. Wraz z Dominiką Grosicką był
autorem projektu „Metamorfozy”, a na co dzień prowadzi salon, w którym nie tylko
zmienia paniom wizerunek, ale i obdarza je pozytywnym nastawieniem do życia.
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Jaka była Pana droga do otwarcia własnego salonu?

Nie wiem, czy można tutaj mówić o zainteresowaniu fryzjerstwem
(uśmiech). Prędzej nazwałbym tę sztukę pasją, która towarzyszy mi
najprawdopodobniej od pierwszego dnia życia. Od zawsze wiedziałem, co chcę w życiu robić, czym się zajmować. Kochałem „grzebać”
we włosach, zajmować się nimi i jako dziecko, jak tylko było to możliwe
i była ku temu okazja, tworzyłem z wyobraźni różne, czasem dość niesforne fryzury. Pamiętam czas, kiedy lalki mojej przyjaciółki Ani (dzisiaj
ze mną pracuje) no, niestety, ale nie miały długich włosów – dzięki mnie.
Musiałem, bo nie wytrzymałem (śmiech) coś wymyślić na ich włosach.
Nie było to nic szczególnego, ale w ostateczności lalka ucierpiała.
To są zamierzchłe czasy i późne lata 80. Wtedy ciężko było o taką lalkę.
Wybaczone mi zostało i przyjaźń pozostała do dziś. Wracając – kocham
tę pracę, kocham tworzyć z wyobrazi. Nie wiem skąd (nie zastanawiam
się nad tym kompletnie) otrzymałem ogromny dar do tworzenia kolorów czy też fryzur. Jestem szczęściarzem (uśmiech). Bardzo szanuję
to, co robię, pielęgnuję i darzę ogromną miłością. Jestem ogromnie
wdzięczny za wszystko, co otrzymuję dzięki swojej pracy. Mam tutaj na myśli szczęście i radość, jaką niesie ze sobą mój zawód i to, co
robię. Świadomość, że w pewnym sensie zmieniasz kobiecie życie na
lepsze, widzisz ten uśmiech, a czasem też łzy radości, uściski i uszanowanie, zatrzymujesz się na chwilę i myślisz: jestem szczęśliwy! Jest mi
ogromnie miło, niezmiernie się cieszę, że właśnie taka droga została mi
wyznaczona! Nie zawsze było tak pięknie, nie poszedłem tą drogą od
samego początku, mimo iż wiedziałem, że to właśnie nią powinienem
pójść. Nie żałuję tego. Dlaczego? Dlatego, że wierzę, iż wielu ludzi na tej
ziemi przechodzi różne ścieżki zanim zrozumie, gdzie jest jego właściwe
miejsce. Ja byłem jednym z tych właśnie ludzi. Dzisiaj jestem we właściwym miejscu o właściwym czasie i można powiedzieć, że los spłaca
mi dług. Mam swój salon od 3 lat, przez ten czas moja pozycja na rynku
branżowym bardzo się podniosła dzięki mojej pracy, zaangażowaniu,
pasji i miłości do włosów.
W czym się Pan specjalizuje?

Myślę, że najbardziej w nieograniczonej twórczości. Czuję się artystą
z krwi i kości. Pasjonują mnie włosy i wszystko, co jest z nimi związane.
Koloryzacja jest moim konikiem napędzającym całą resztę. Klientki zazwyczaj oczekują, że po wizycie w moim salonie będą piękne, a sposób
osiągnięcia tego stanu zostawiają w moich rękach. Ufają mojej wiedzy,
wizji i twórczości. Nazywają mnie czarodziejem. Tak się już przyjęło,
że Zieliński to czarodziej, choć ja sam o sobie tego powiedzieć nie mogę,
ale to miło, że zdobyłem takie zaufanie i sympatię.
Salon Pawła Zielińskiego rok temu zmienił lokalizację, ale wciąż
tworzy go zgrany zespół ludzi. Z kim Pan pracuje?

Obecnie mieścimy się w pięknym dwupoziomowym salonie przy ulicy
Maksyma Gorkiego 26. Pracuję ze wspomnianą Anią, która jest naszą
recepcjonistką oraz Kasią, ogromnie utalentowaną fryzjerką. Wspólnie
planujemy poszerzyć załogę. Bardzo się lubimy, szanujemy i uwielbiamy
spędzać ze sobą czas. To gwarancja dobrej atmosfery w naszym salonie.
Zasłynął Pan z projektu „Metamorfozy” realizowanego m.in. z Dominiką Grosicką. Ilu kobietom pomogliście odnaleźć pożądany wizerunek? Planuje Pan kolejne edycje?

Wymyśliłem to, aby pomóc kobietom potrzebującym nowego życia,
chcącym się zmienić, ale nie mającym na siebie żadnego pomysłu.
Nie mówimy tu tylko o wyglądzie zewnętrznym, ale przede wszystkim
o zmianie sposobu myślenia i poczucia własnej wartości. Dominika
Grosicka od razu podchwyciła mój pomysł i pomogliśmy razem trzem
kobietom. Zmieniliśmy ich światopogląd, poprawiliśmy ich samoocenę
i daliśmy start do lepszego życia w zgodzie ze sobą. Projekt ma za zadanie wzmocnić jego uczestniczki, pokazać, że są piękne nie tylko na
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zewnątrz, ale i wewnątrz. Efekty są spektakularne, a ogromne zmiany
wizualne czasem nawet wywoływały wielkie zdziwienie, ale i podziw
wśród rodzin uczestniczek. Jak wspomniałem, to jest tylko albo może
i aż wygląd zewnętrzny, a dla nas najważniejszym celem jest wnętrze
człowieka. Uczestniczki mogą liczyć na długofalowe wsparcie z naszej
strony. Projektbył strzałem w dziesiątkę i już tęsknimy za tym całym
pozytywnym zamieszaniem. Mamy wielką potrzebę niesienia pomocy,
dlatego już w maju spotykamy się z Dominiką Grosicką w celu opracowania koncepcji od nowa. Już niedługo możecie się spodziewać kolejnej
edycji „Metamorfoz”.
Co lubi Pan w swojej pracy najbardziej?

Kocham to, co robię. Lubię się rozwijać, trenować swoją wyobraźnię,
uczyć, edukować i pomagać ludziom. Lubię być w pracy, choć tak naprawdę to moja wielka pasja, więc nie mam poczucia, że pracuję. Mam
za to poczucie, że zmieniam ludziom życie na lepsze. Dla kobiety włosy
są ważne, dla mnie kobiece włosy są najważniejsze.
Jaki jest Paweł Zieliński?

Paweł Zieliński jest człowiekiem bardzo otwartym i bezpośrednim,
przez co może być rożnie odbierany. Tak naprawdę jednak to człowiek
o dużym sercu, wielkiej wrażliwości, szczerym uśmiechu, lubiącym żartować i kochającym życie. Jestem realistą, ale trochę bujającym w obłokach. Jedno jest pewne: Paweł Zieliński zawsze dąży do perfekcji. Kocha
ludzi, życie i jest wdzięczny za wszystko, co otrzymuje od losu.

rozmawiała: Karina Tessar / foto: materiały prasowe

Paweł Zieliński | Szczecin, ul. Maksyma Gorkiego 26 | Tel. 883 303 546
/ pawel.zielinski.fryzjer
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SIŁA KOBIET
– warsztaty piękna

Siła kobiecości pod okiem psychologów i specjalistów od wizerunku. Każda z pań nosi w sobie ładunek piękna, jednak nie każda wie,
jak go wydobyć. Na co dzień zabiegane między pracą a obowiązkami rodzinnymi zapominamy o tym, jak wielkim darem jest kobiecość.
Lady’s Club organizuje specjalne warsztaty, by jeszcze raz przypomnieć wszystkim paniom, kim naprawdę są i jak powinny odkryć
w sobie siłę.

Przemiana na wielu płaszczyznach to oferta warsztatów organizowanych przez Lady’s Club w Szczecinie. Pierwszym
etapem spotkań jest etap „duszy”, zwany przez uczestniczki „technicznym” – spotkanie z psychologiem to ważny krok
w poszukiwaniu siły kobiecości, sensu i odkrywanie tego, co
każdego dnia zabiera proza życia. Po warsztatach z psychologiem poświęconym wewnętrznej sile – sile kobiet, kolejny
krok to odkrywanie piękna zewnętrznego pod czujnym okiem
stylistki Sylwii Dębiec-Babicz. Uczestniczki warsztatów miały szansę m.in. popracować nad doborem idealnej kreacji
podkreślającej atuty każdego typu sylwetki. Wisienką na
torcie warsztatów jest sesja zdjęciowa z Olgą Gorbaczenko
i ekspertkami do spraw piękna „Style& Beauty” oraz makijażystką Oleną Kolisnyk. A ponieważ każda… no prawie każda
mała dziewczynka marzy o pięknej białej sukni księżniczki
i rycerzu na białym koniu, organizatorki co prawda miały
problem ze znalezieniem rycerza, ale zorganizowały sesję
w sukniach. W tym miejscu wielkie podziękowania dla pani
Magdaleny Szeląg, właścicielki salonu sukien ślubnych Sisi Bridal. Sesja odbyła się w Akademii Fryzjerskiej Gawęcki.
Lady’s Club prowadzą dwie dynamiczne i kreatywne kobiety: Anastazja Olijarnyk oraz Anastazja Markowicz. – Pomimo że klub jest młody, cykl „Siła Kobiecości” uznajemy
za bardzo udany i owocny. Dlatego nie marnując czasu zabieramy się za realizację kolejnych pomysłów. Pragniemy
stworzyć bezpieczną przestrzeń dla rozwoju osobistego
kobiet w wymagającej codzienności. – Już w czerwcu zapraszamy na wystawę „Blooming woman”, która odbędzie się
w biurze Lady’s Club przy ulicy Papieża Jana Pawła II 38
w Szczecinie – mówi Anastazja Olijarnyk i zaprasza wszystkie
panie.

reklama

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja
Choroby kobiece
Diagnostyka piersi
Niepłodność

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

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej
Tarczycy
Piersi

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

PROMOCJA

20%

promocja 50%
na zabiegi
Mona Lisa Touch
NA ZABIEGI
MONA LISA TOUCH
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Przygotuj
stopy
na ciepłe dni

Zdrowe i zadbane stopy chętnie odsłaniamy latem. Co zrobić, jeśli po
zimie nie wyglądają najlepiej albo, co gorsza sprawiają ból przy każdym kroku? Cuda może zdziałać wizyta u renomowanego podologa.
– Nie warto zwlekać, im szybciej zadziałamy, tym lepiej. Już pierwszy
zabieg przyniesie ulgę – zapewnia Alicja Żemojtel, właścicielka gabinetu
podologicznego Orthopedis.

– Odsłonięcie stóp latem to wyzwanie, bo zima bardzo daje im się we
znaki – przyznaje Alicja Żemojtel. – Kiedy chowamy stopy w ciepłym
obuwiu, myślimy przede wszystkim o tym, żeby nie było nam zimno.
Nie wygląd stóp jest wówczas najważniejszy. Jednak pierwsze wiosenne słońce zmusza nas do spojrzenia na nasze stopy z całkiem innej perspektywy. Chcemy, żeby wyglądały zdrowo i pięknie. Trzeba im w tym
pomóc. I to najlepiej jeszcze zanim przyjdzie czas na lekkie, odkryte
obuwie.
Typowe pozimowe problemy to zrogowaciała przesuszona pękająca
skóra, przede wszystkim pięt, bolesne modzele i odciski, które udawało
się ukryć pod ciepłymi skarpetami oraz bolące wrastające paznokcie –
najczęstszy problem pacjentów zgłaszających się do podologa.
– Już podczas jednego zabiegu można osiągnąć bardzo dużo – podkreśla
Alicja Żemojtel. – Oczyścimy skórę, zlikwidujemy odciski, a także przeprowadzimy korektę wrastających paznokci. Nowe, bardzo skuteczne
metody, które stosujemy w naszym gabinecie pozwalają osiągnąć natychmiastowy efekt. Gwarantuję, że ból ustąpi od razu. Po korekcie
paznokieć zdrowo rośnie, ma prawidłowy kształt i co najważniejsze,
zmiana jest trwała – paznokieć w przyszłości będzie rósł prawidłowo.
Po zabiegu nie ma przeciwwskazań, żeby paznokcie od razu pomalować.
Przy okazji wizyty w gabinecie warto wykonać precyzyjne komputerowe badanie stóp. Nowoczesny sprzęt pozwala zbadać nieprawidłowe
obciążenia w stopach, koślawość, płaskostopie poprzeczne lub podłużne. Aby skorygować wady, na miejscu wykonywane są indywidualnie
wkładki ortopedyczne w unikalnym systemie pozwalającym na ich idealne dopasowanie do stóp oraz obuwia pacjenta.
– Wykorzystujemy najnowsze technologie i materiały umożliwiające
wszelkiego rodzaju korekty – wyjaśnia Alicja Żemojtel. – Wkładki przynoszą ulgę nie tylko stopom, korzystnie wpływają też m.in. na kolana,
biodra, miednicę oraz kręgosłup. To, co odczuwamy w stopach ma
wpływ na pozostałe części układu ruchu w naszym ciele, dlatego tak
ważne jest, aby dobrze zbadać i zdiagnozować problem, z którym przychodzi pacjent.

Nie trzeba rezygnować z wkładek latem, te najnowsze są niezauważalne
nawet w najbardziej odkrytych butach. Profesjonalny podolog potrafi
tak wykonać wkładki, żeby były wygodne i dyskretne.
W sandałach też można je ukryć – zapewnia Alicja Żemojtel – Indywidualne, idealne dopasowane wkładki ortopedyczne potrafią zdziałać cuda.
Poprawiają komfort w pracy i codziennej aktywności, dają wsparcie
w treningu. Nie tylko korygują, ale też działają przeciwbólowo i zmniejszają ryzyko pojawienia się wielu schorzeń w przyszłości.
Ich działanie doceniają zarówno biznesmeni, sportowcy, amatorki butów na wysokich obcasach, jak i seniorzy, których stopy z powodu wieku i różnych schorzeń potrzebują profesjonalnego wsparcia. Gabinet
Orthopedis udziela na wkładki ortopedyczne dwuletniej gwarancji.

Gabinet podologiczny

Orthopedis

• pielęgnacja i zdrowie twoich stóp

Szczecin, ul. Chopina 22, lok.3b

• profesjonalna diagnostyka

rejestracja telefoniczna: pon.–pt. w godz. 9–17

Wkładki ortopedyczne

• indywidualne formowanie wkładek

tel.: +48 697 923 044

e-mail: orthopedis.szczecin@gmail.com

Prezentacja

Zasady zdrowego

treningu
Rozpoczynając przygodę z ćwiczeniami, trzeba zawsze pamiętać o kolejności, w jakiej się je wykonuje. Każdy
trening składa się z rozgrzewki, ćwiczeń siłowych, cardio i ćwiczeń rozciągających. To niepisany kodeks każdej
osoby rozpoczynającej trening. Strefa 3L – Long Life Lounge Szczecin to nowoczesny klub treningowy, słynący
z dającego świetne rezultaty, treningu obwodowego Milon. Zasięgnęliśmy informacji na temat tego, jak powinien wyglądać prawidłowy trening i dlaczego jego poszczególne elementy są bardzo ważne.
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Kolejność to podstawa

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

Chcesz poprawić przede wszystkim zdrowie oraz swoją sylwetkę i sprawić, by ciało wyglądało na wysportowane i ujędrnione, ale jednocześnie
nie chcesz wyglądać jak kulturysta? Jest kilka podstawowych zasad,
które nam w tym pomogą. Dobrze w tym przypadku rozpocząć trening
od mniejszych obciążeń, które z czasem trzeba zwiększać. Ważna jest
duża ilość powtórzeń. Dzięki temu tkanka tłuszczowa zaczyna ulegać
spalaniu a mięśnie wzmocnieniu. Powinno się wykonywać przynajmniej
dwa obwody treningu siłowo-wytrzymałościowego. Ćwiczenia należy
wykonywać bardzo starannie. Dokładne ruchy przyniosą dużo lepsze
efekty niż szybkie i niestaranne. W trakcie treningu należy świadomie
oddychać. Kontrola oddechu bardzo pomaga w wykonywaniu wielu
ćwiczeń – wydychamy powietrze w momencie napinania/obciążania
mięśni, wdychamy w momencie ich rozluźniania. Kolejna rzecz to różnorodne ćwiczenia – zarówno siłowe jak i wytrzymałościowe. Taki miks
doskonale poprawia kondycję. Podczas ćwiczeń należy kontrolować
swój puls. Mierzymy go przez minutę. Gdy zaczynamy przekraczać normę – czas na mały odpoczynek.
Należy ćwiczyć ostrożnie i nie przeforsowywać się. By uniknąć kontuzji należy przeprowadzać trening pod kątem równowagi mięśniowej. Jeśli przykładowo ćwiczymy mięśnie brzucha musimy pamiętać
o wzmocnieniu lędźwi, jeśli zabieramy się za trening klatki piersiowej
nie możemy pominąć pleców, kiedy pracujemy nad mięśniem czworogłowym uda, dla zachowania równowagi ćwiczymy także mięsień dwu-

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

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

Wiele osób często rezygnuje z rozciągania po treningu, uznające je za…
nudne. To duży błąd. – Stretching wpływa doskonale na stan wiązadeł
oraz ścięgien, zmniejsza się ryzyko ich zapaleń i naderwania – zauważa
trenerka. Pozwala także na wyraźne wysmuklenie mięśni. Przy regularnym rozciąganiu już po mniej więcej miesiącu widoczne są efekty. Mięśnie stają się dłuższe, nie tak zbite, efektem jest szczuplejsza sylwetka.
Aby rozciąganie było bezpieczne i jednocześnie efektywne, należy
wszystkie ruchy wykonywać powoli i spokojnie. W każdej pozycji należy wytrzymać około 30 sekund. W trakcie rozciągania ważne jest
równomierne oddychanie. Ostry ból lub drżenie mięśnia to oznaka,
że za mocno rozciągamy daną część ciała. Nie warto więc przesadzać.

autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

Ekspert radzi
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Dzień dobry. Po zimie moja skóra jest szara i pozbawiona blasku.
Czytałam w internecie o peelingach chemicznych. Czy w Państwa
ofercie znajdę zabieg, który pomógłby mojej skórze tak, aby nie wyglądała na zmęczoną? Dodam, że mam 38 lat i zależy mi również na
odmłodzeniu. Kamila

Dzień dobry. Panie Doktorze, moim problemem jest uporczywy cellulit w okolicach pośladków i ud. Wielkimi krokami zbliża się sezon
letni i chciałabym poddać się jakiejś terapii, która pomogłaby mi
zwalczyć mój kompleks. Nie wiem jednak jaki zabieg będzie najskuteczniejszy. Proszę o radę eksperta. Pozdrawiam Małgorzata

Pani Kamilo, w naszej ofercie znajduje się wiele zabiegów rewitalizujących skórę, od mniej inwazyjnych po zabiegi z zakresu laseroterapii,
które rzeczywiście pomogłyby odbudować Pani skórę po zimie. Jednak
skoro wspomniała Pani o peelingu chemicznym, to tylko delikatnie
złuszczające peelingi wchodzą w rachubę o tej porze roku i w okresie
letnim np. PQAge. Napina i ujędrnia skórę, rewitalizuje ją, wygładza,
a także wyrównuje jej teksturę i koloryt. Peeling cieszy się niezwykłą
popularnością wśród naszych pacjentek ze względu na szybkie i widoczne efekty oraz długotrwałe rezultaty. Oczywiście, w naszej ofercie znajdują się też inne godne polecenia peelingi chemiczne, a przede
wszystkim całoroczne lasery pikosekundowe. Warto więc udać się na
bezpłatne konsultacje kosmetologiczne do naszej Kliniki w celu dobrania indywidualnych rozwiązań.

Pani Małgorzato. W dzisiejszych czasach z problemem „skórki pomarańczowej” zmaga się ogromna liczba kobiet. Tryb życia i sposób odżywiania ma znaczny wpływ na wygląd naszego ciała. W terapii cellulitu ważne jest, aby pobudzić mikrokrążenie oraz usprawnić krążenie
w układzie limfatycznym. Zabieg Endermologii LPG jest jedną z najskuteczniejszych i nieinwazyjnych metod mechanicznej stymulacji skóry
i tkanki podskórnej, która w naturalny sposób reaktywuje metabolizm
komórek i poprawia mikrokrążenie. Drugą często wybieraną i równie
skuteczną metodą jest Karboksyterapia. Zabieg ten oznacza kontrolowaną aplikację medycznego dwutlenku węgla w różne okolice ludzkiego
ciała w celu poprawy krążenia w tkankach, redukcji miejscowych depozytów tkanki tłuszczowej oraz poprawy elastyczności skóry. Różnice technologiczne między zabiegami pozwalają łączyć je ze sobą oraz
znacznie skuteczniej uderzyć w nękający problem. Skumulowanie różnorodnych bodźców szybciej i efektywniej pomoże w walce z cellulitem
o wymarzoną figurę. Dobór metod w zależności od rodzaju i stopnia
problemu pomoże dostosować lekarz podczas wstępnej konsultacji.
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Endermologia
LPG Alliance
NAJBARDZIEJ REWOLUCYJNA METODA
MODELOWANIA SYLWETKI

- bezbolesna, bezinwazyjna stymulacja pobudzająca w naturalny
sposób metabolizm komórkowy;
- redukcja miejscowo zlokalizowanej i opornej tkanki tłuszczowej;
- wygładzenie cellulitu;
- ujędrnienie skóry poprzez stymulację produkcji naturalnego kolagenu,
elastyny i kwasu hialuronowego.
UJĘDRNIANIE

WCIĘCIE W TALII

WYGŁADZENIE
CELLULITU

71% -5,2 cm 67%*
*

*

*Badanie Dermscan

50% na pierwszy zabieg endermologii i depilacji
Konsulatacja – BEZPŁATNA

Nowy wymiar
depilacji laserowej
Lasery SOPRANO ICE PLATINUM
oraz MOTUS AX

- skuteczność dla wszystkich rodzajów włosów, także jasnych i cienkich;
- bezpieczeństwo dla wszystkich fototypów skóry, także opalonej;
- bezbolesny zabieg nawet w najbardziej wrażliwych strefach,
takich jak pachy i bikini.

DepiLab
ul. Kaszubska 52, Szczecin 70-226
tel. 91 885 43 88
/ depilab
/ depilab.pl

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof robotniczo-chłopski.

„Fasolka po bretońsku”
Może i nie jestem przesadnie zgrabny. Może nawet, chyba z pewnością.
Nie jestem też, ani trochę jak ten, no… Banderas piękny. Mądrzejszych
niż ja, też w sumie więcej naokoło, niż we mnie. Ale już kurna, głupi to
nie jestem! Co to, to nie. A jednak zdarzają się tacy, co to im się wydaje,
że głupka mają przed sobą.
Tak zdarzyło się podczas mojej niedawnej podróży Tour de Pologne.
Trasa piękna: Szczecin–Trójmiasto – Stary Sącz – Wadowice – Wrocław
– Szczecin. Polska to piękny kraj, a Trójmiasto, w którym nie byłem ponad czterdzieści lat, powaliło mnie na kolana i rozkochało w sobie na zabój. Pokręciłem się po Trójmieście, spotkałem z Panią Prezydent Gdańska, pozazdrościłem Starówki i pojechałem dalej. W Starym Sączu, pod
tablicą wjazdową z której płynęło jasne przesłanie, wysączyłem i… pojechałem dalej. W Wadowicach zjadłem oszukane (czytaj – niesmaczne)
kremówki i pojechałem dalej. Drogi wporzo, kierowca jak drogi, mimo,
że niedrogi i było fajowo aż do stacji paliwowej na S3. Gdzieś tak za
Legnicą. W tym samym budynku, co przereklamowane części kury
w potłuczonych czipsach, był przytulony niewielki bufet. Dania rozmaite, wydawało by się „domowe”. Jest dobrze, pomyślałem przedwcześnie. Zamówiłem fasolkę po bretońsku. Lubię w podróży zjeść fasolkę
po bretońsku. Taka pamięć o przaśnych „Warsach” z czasów peerelu.
Fasolka więc z bułką. Pierwszy sygnał o tym, że nie będzie dobrze popłynął tuż po zamówieniu. Pańcio sprzedający wyżej wspomnianą nabrał ją z garnka, który tylko pozornie stał w gorącej wodzie w celu podgrzania. Albo woda była zimna, albo stelaż z podgrzewanymi garnkami
był jeno bajerem, dość, że miskę z moją fasolką wpakował na moich
oczach do mikroweli… Ożeszty… pomyślałem obraźliwie, nie przypuszczając nawet, że zabawa dopiero się zaczyna. Po kilkunastu sekundach
moja fasolka była „ugotowana”. Człapię do stolika. Siadam, urywam
z pewnym trudem kawałek starożytnej bułki i nabieram pierwszą łyżkę
upragnionej fasolki…
… a co tam, jeszcze jeden wielokropek …

Nie dałem wiary w to co widzę, czuję i smakuję (choć słowo ostatnie
jest mocno na wyrost). Nie wierzę. Może coś ze mną nie tak? Desperacko nabrałem kolejną łyżkę. Fasolkę spożywam zawsze i wyłącznie
tylko łyżką. Nożeszbygogęśkopłazadniąnogąposrańcajednego!!! Rzuciłem łyżkę na stół. Zacisnąłem dłonie na krawędzi owego. Zmęłłem, albo
zmąłłem (nie wiem jak jest prawidłowo?) okropne wyrazy dotyczące historii rodzinnej pańcia zza bufetu, wtrącając również doraźne życzenia
pod jego adresem i… Powoli, uspokój oddech, opanuj drżenie, daj sobie
szansę by go nie udusić.
Z miłym uśmiechem podszedłem do baru. Pańcio zdawał się nie zdawać
sprawy. Oczy miał równie bez wyrazu, jak „smak” fasolki. Przeczuwając
iż trud mój daremnym będzie, zniżyłem głos do dramatycznego szeptu:
Przecież się nie znamy. Nasze kręte ścieżki Losu przecięły się pierwszy
i mniemam, ostatni raz. Do dziś nie wiedziałem, że zajmuje Pan miejsce
na naszej niestety, wspólnej planecie. W ciągu swojego dość długiego
żywota, nie przypominam sobie bym wyrządził Panu, lub komukolwiek
z pańskich bliskich, jakąkolwiek szkodę fizyczną, moralną, lub, co nie
daj Bóg, finansową. Nigdy Pana nie przezywałem, nie uwiodłem pańskiej narzeczonej, nie ukradłem kury pańskiej, ani żadnej rzeczy, która
pana jest. Za chwilę wyję stąd i pojadę w miejsca Panu niedostępne.
Nie połączy nas już nigdy więcej nic i nikt. Zatem dlaczego? Powtórzę:
dlaczego uważa mnie Pan za kompletnego idiotę i matoła, pozbawionego komórek smakowych i ogólnego wyobrażenia o tym, jak powinna
smakować fasolka po bretońsku? Dlaczego nie zadał Pan sobie trudu
dosypania odrobiny soli, szczypty majeranku i trzech ziarenek pieprzu,
czy kropli maggi do półproduktu kupionego na hurcie rzeczy mocno
używanych? Czy naprawdę ma mnie Pan za idiotę, który zamówi, zapłaci, zje i pojedzie?
Zgadliście. Reakcji zero. Wyszedłem i pojechałem dalej. Ale głupi nie
jestem. Co to, to nie. Czego i Wam życzę: Nie dawajcie sobie wciskać
g…na. Nie tylko na talerzu.

Nożeszkurnajegonieuczesanamać! Tak, byłem dzielny jak Patryk Jaki,
przełknąłem bez gwałtownej zmiany wystroju wnętrza.
reklama

Piękne ciało bez wysiłku
- skorzystaj z endermologii

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

/ Instytut Urody Be Beauty

Daniel Źródlewski

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

Recenzje teatralne
„Judaszaweł”

Teatr Współczesny w Szczecinie (Scena „Malarnia”)
Tekst i reżyseria: Bartosz Żurowski
Przestrzeń merytoryczna spektaklu to próba redefinicji Nowego Testamentu. Apostoł Piotr i Ewangelista Łukasz w ramach przewrotnego
procesu badawczego nie tylko piszą go na nowo, ale od razu inscenizują. Bartosz Żurowski, reżyser i scenarzysta w jednej osobie, szczególną
uwagę zwraca na zmiany jakie zaszły przez dwa tysiąclecia w języku,
zwyczajach, obyczajach, czyli po prostu w ludzkiej świadomości. Szczególny nacisk kładzie na żywe dziś tematy, nie tylko związane z kryzysem wiary, ale także świeckie aspekty, choćby emancypacja kobiet.
To ostatnie miało z pewnością wpływ na powierzenie w dramacie roli
Jezusa kobiecie. W prapremierowej inscenizacji w tę rolę brawurowo
wcieliła się Beata Zygarlicka. Ileż w jej kreacji dystansu, humoru, ale
też niezwykłej mądrości. Jezus Zygarlickiej jest poczciwy, sprawiedliwy, nie ma w sobie żadnego boskiego pierwiastka, jest – zupełnie jak
politycy partii rządzącej – z ludu i z ludem. Świetny jest także Jacek
Piątkowski jako Apostoł Piotr. Aktor niemal nie schodzi ze sceny, jest
nie tylko konferansjerem, ale swego rodzaju demiurgiem. Kiedy trzeba
prawi mądrze, kiedy indziej bawi do łez. Znakomicie radzi sobie na scenie pozostała część zespołu (Magdalena Myszkiewicz, Robert Gondek,
Michał Lewandowski, Maciej Litkowski), ale niestety Żurowski nadmiernie epatuje teatralnymi formami, każda kolejna scena to próba powołania odmiennej stylistyki, powierzenia aktorom coraz to nowych zadań
(niepotrzebne, przerysowane „układy choreograficzne”), a nawet improwizacji. To nie pozwala na zbudowanie konsekwentnych i spójnych
postaci. Mało tego, rzecz toczy się w kilku planach – frontalnie, oraz za
kulisami, co jest transmitowane na ekranie. Niestety te sekwencje, wy-

raźnie inspirowane językiem René Pollescha, nie powtarzają genialnego
zamysłu tego niemieckiego teatralnego rewolucjonisty. Są nieudanym
naśladownictwem i znów zupełnie zbędnym. Ale są też pyszne sceny,
choćby ta w której papieski gest błogosławieństwa staje się motywem
przewodnim „boysbandowego” tańca. Ożywczo działa w ogóle muzyka
Adama Walickiego. To kontra dla miliona słów, jakie padają ze sceny.
Ciekawie wypadła także wizualna strona produkcji (Maayan Strauss),
szczególnie scenografii w połączeniu z reżyserią światła.
To spektakl niezwykle wymagający i od widza i od zespołu. Formalnie to
trudny do oglądania teatralny patchwork, a poprzez wyjątkową gęstość
znaczeń, także do zrozumienia. Jednak to produkcja ważna i odważna,
a przy tym wbrew zapowiedziom wcale nie szokująca czy obrazoburcza. Każda rozmowa o zrozumieniu istoty wiary, także w kontekście
znaczenia samego słowa, jest w cenie. Szczególnie w tak trudnych momentach, w jakich znalazł się nie tyle co Kościół, co wiara jako taka.
Swoją drogą, ciekawe czy Nowy Testament napisany na nowo zmieniłby jej oblicze? Zatem czy wiara staje się archaiczna? Prestiżowe 4/6.
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Nikczemni superbohaterowie

Paryski
wieczór

Victor i Eli poznali się na studiach. Genialni, aroganccy i zdolni, od początku
zauważyli w sobie tę samą wielką ambicję. W ciągu ostatniego roku zajęć
wspólnie zainteresowali się badaniami nad adrenaliną, doświadczeniami
bliskimi śmierci i pozornie nadprzyrodzonymi zdarzeniami, które ujawniły, że w odpowiednich warunkach można rozwinąć w sobie nadzwyczajne
zdolności. Kiedy ich prosta teoria naukowa zamienia się w poważny eksperyment, sprawy zaczynają się komplikować… Wkrótce stają się wrogami.
„Vicious. Nikczemni” to nowa powieść Victorii Schwab, bestsellerowej autorki i zwyciężczyni Goodreads Choice Awards 2018. Krytycy się zachwycają: „V.E. Schwab na nowo definiuje superbohaterów! Chociaż pozbawieni
uczuć – są niesamowicie ludzcy w dążeniu do celu. Kogo nie pociąga walka
drani napędzanych przeświadczeniem o własnej wielkości? Idealna lektura
dla fanów Marvela i DC Comics” – naEKRANIE.pl. Książka wydana przez
wydawnictwo Czwarta Strona.

Teatr Polski przygotował dla widzów nowe dzieło – rewię kabaretową.
„C'est Si Bon. Wieczór pod dachami Paryża” w reżyserii Adama Opatowicza to zaproszenie na wycieczkę ulicami francuskiej stolicy. Twórcy zachęcają widzów do wzięcia udziału w niezwykłym spacerze, pełnym muzyki
i teatru. – Stań się flâneurem. Spacerowiczem, który obserwując życie
miasta, snuje poetyckie refleksje na temat życia w ogóle... Przemierzaj malarskie bulwary, tajemnicze pasaże, zagub się w labiryncie gwiaździstych
placów, by za chwilę odnaleźć się przy okrągłym stoliku w café lub bistro,
nad kieliszkiem wina czy też filiżanką kawy. Towarzyszem zaś i przewodnikiem, w tej paryskiej przygodzie, będą melodie największych francuskich
przebojów, a także piosenki inspirowane tym pięknym miastem – zdradzają. W obsadzie m.in. Olga Adamska, Sylwia Różycka, Piotr Bumaj, Michał
Janicki i Felipe Alonso Céspedes Sánchez.

ad
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Lulu Club, 9 maja, godz.19.30 i 21.30
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Nowy adres: ul. WIELKOPOLSKA 32
tel.: + 48 790 800 667
SZUKAJ NAS NA FACEBOOK'U
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W damskiej
skórze

„Nikt nie jest doskonały” to spektakl, który powinien obejrzeć każdy!
W Wielkiej Brytanii, Australii i całej Europie dzieło Simona Williamsa
zostało uznane za klasykę komedii romantycznej. Przedstawienie opowiada historię pewnego mężczyzny, który został uwikłany w zabawny
splot wydarzeń… Życie Leona jest nudne i niedoskonałe. Żona odeszła,
dorastająca córka pali papierosy, a ojciec drażni go swoimi towarzyskimi ekscesami. Sam Leon jest introwertycznym statystykiem, ale posiada
talent… do pisania romantycznych powieści. Zajęcie ukrywa pod kobiecym pseudonimem. Pewnego dnia jego życie zmienia telefon z wydawnictwa. Okazuje się, że książka Leona została nagrodzona w konkursie
najlepiej napisanych powieści dla kobiet, a autorka może otrzymać
ogromną nagrodę. Mężczyzna postanawia się przebrać za przedstawicielkę płci pięknej. Co będzie dalej? By się przekonać, koniecznie zobaczcie spektakl! 					
kw
Teatr Lalek Pleciuga, 29 września, godz. 17.00 i 20.00
reklama
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Gwiazdy
i Quincy Jones

Orkiestra Filharmonii w Szczecinie pod batutą szefa słynnej Metropole
Orkest Julesa Buckleya wykona największe przeboje Quincy`ego Jonesa.
Gośćmi specjalnymi wieczoru będą trzej instrumentaliści i wokaliści: Jacob Collier, Alfredo Rodriguez i Eli Teplin – cenieni i wspierani przez mentora, guru muzyki jazzowej Jonesa. Collier – wokalista, multiinstrumentalista, aranżer i kompozytor, w 2014 roku podpisał kontrakt z agencją
menedżerską Quincy`ego Jonesa. W 2016 roku ukazał się jego debiutancki album „In My Room”, a rok później artysta uhonorowany został dwiema Nagrodami Grammy. Rodriguez – kompozytor i pianista jazzowy.
W 2006 roku wystąpił na Montreux Jazz Festival, gdzie zainteresował
się nim Quincy Jones, oferując współpracę. Koncertował z wybitnymi
muzykami, jak Wayne Shorter czy Esperanza Spalding. Teplin – artysta
popowy, pianista i gitarzysta. Drogę do szerszej kariery zapewniło mu
poznanie i wsparcie Quincy`ego Jonesa. Muzyk przeprowadził się do Los
Angeles, gdzie pracuje obecnie nad debiutanckim albumem.
ad
Filharmonia, 27 maja, godz. 19.00			

foto: materiały prasowe

foto: materiały prasowe

Świeża krew
jazzu
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On, ona
i walizka

W tym miesiącu rusza kolejna edycja Szczecin Music Fest. Festiwalowy
maraton rozpocznie Morcheeba, bohaterowie naszej kwietniowej okładki.
Nie będą jednak oni jedynymi bohaterami majowego line-up’u. Na szczególną uwagę zasługuje też Nubya Garcia, bo reprezentuje nowe utalentowane pokolenie muzyków. Jest zdobywczynią prestiżowej nagrody „Breakthrough Act of the Year” przyznawanej przez legendarną londyńską stację
Jazz FM. Jej album „Nubya’s 5ive” (Jazz Re:freshed) choć niedawno wydany, obrósł już legendą. To jedna z najbardziej pożądanych płyt jazzowych
na świecie. Usłyszeć ją też można na specjalnym wydawnictwie „We Out
Here” nagranym przez reprezentantów nowej jazzowej sceny brytyjskiej.
Nubya wspiera swoim udziałem zespoły Nerija, Maisha i grupę Joe Armon-Jonesa. Artystka związana jest ze środowiskiem skupionym wokół Brownswood Records i Gillesa Petersona, jednego z najsłynniejszych dziennikarzy muzycznych i promotorów jazzu na świecie. 		
ad

Bez niej nie byłoby kina Felliniego, największych filmów, najsłynniejszych
postaci. Egocentryczny reżyser nie miałby też domowego oparcia w kobiecie, która wiele poświęciła dla jego spokoju. Kim był dla niej mąż? „Nie
lubię Pana, Panie Fellini” to monodram Małgorzaty Bogdańskiej (Teatr w
Walizce) autorstwa Marka Koterskiego. Biograficzna opowieść o włoskiej
aktorce Giulietcie Masinie staje się pretekstem do spojrzenia na kobietę
uniwersalną, ponadczasową, wierną, która zatraca siebie z miłości do genialnego, lecz niewiernego męża. Ale czy geniusz usprawiedliwia nielojalność i niewierność. „Czym jest dla mnie miłość? Całym życiem” – mówi
bohaterka. Krytycy zachwalają spektakl: „W spektaklu nie ma właściwie
scenografii, Bogdańska gra na pustej scenie, towarzyszy jej jedynie pękata
walizka. Tego braku nie zauważamy, bo dzięki świetnie napisanej opowieści i napęczniałej od emocji grze Bogdańskiej oglądamy nieustannie zmieniający się krajobraz włoskiej rzeczywistości i kolejnych planów filmowych
Felliniego.” 					
ad

Stara Rzeźnia, 18 maja, godz. 20.00

13 Muz, 13 maja, godz. 19.00
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Czarownice
na scenie
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Delikatny
ciężar

Wszystko zaczyna się od decyzji grupki dziewcząt, które postanawiają
tańczyć nocą w lesie. Ich niewinna zabawa zmieni wkrótce oblicze miasteczka i pociągnie za sobą nieoczekiwane konsekwencje. „Czarownice
z Salem” sztuka Arthura Millera to jeden z najważniejszych dramatów
amerykańskich XX wieku oparty na prawdziwych wydarzeniach – procesach i egzekucjach rzekomych czarownic, które odbyły się 1692 roku
w miasteczku Salem w USA. Sztuka stała się pretekstem do dyskusji
o współczesnym świecie: rozpiętym pomiędzy religią a polityką. To także opowieść o tym, jak pozornie błahe wydarzenie uruchamia spiralę
zdarzeń, w której wszystkie ciosy są dozwolone. Na deski Teatru Współczesnego premierowe „Czarownice” przeniósł Radosław Paczocha,
a spektakl wyreżyserował Adam Orzechowski. Znana jest filmowa wersja tego dramatu z 1996 roku, gdzie jedną z oskarżonych dziewcząt zagrała Winona Ryder filmowa wersja (na zdjęciu).
		
ad

Żeński kwartet Blackwater Holylight, to zniewalająca hybryda muzycznych emocji. Ciężkie psychodeliczne riffy, gotycki dramat, folk-rockowe
klimaty, garażowy pazur i strzeliste melodie łącza się tutaj w satysfakcjonującą całość. Dziewczyny z Portland z jednej strony uprawiają ciężkie gitarowe granie, z drugiej strony czuć w tym kobiecą delikatność.
W zeszłym roku na amerykańskiej scenie niezależnej panie zostały obwołane prawdziwym odkryciem, a ich debiut wydawniczy został bardzo
dobrze przyjęty zarówno przez krytyków i słuchaczy. Blackwater Holylight fachowo i podświadomie czerpią z twórczości tak świetnych artystów jak Chelsea Wolfe, Celebration, Captain Beefheart, The Raincoats,
The Stooges, Pink Floyd czy Jane's Addiction. Jeśli ktoś lubi takie brzmienie nie powinien przegapić tego koncertu. Dziewczyny zagrają w ramach
świetnego cyklu Tego Słucham.
			
ad

Teatr Współczesny, 25 maja, godz. 19.00			

Klub Storrady, 6 maja, godz. 20.00			

REWAL – APARTAMENTY NA SPRZEDAŻ

ODPOCZYWAJ, KUPUJ, ZARABIAJ
•

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

Katarzyna Górna, artystka współtworząca falę polskiej sztuki krytycznej w latach 90. XX w zaprezentuje w TRAFO efekt swoich ostatnich prac.
„Zagłada ludzkości” to instalacja wideo, która dotyka tragicznego splotu wydarzeń: zagrożeń naturalnych, cywilizacyjnych, demograficznych i
społecznych, wynikających z ocieplenia klimatu i reakcji elity finansowej
świata. Obrazy wideo tworzone przez Górną zainspirowane zostały relacją Douglasa Rushkoffa, amerykańskiego pisarza, socjologa i teoretyka
mediów, który w 2018 r. wygłosił wykład dla najbogatszych ludzi świata
o globalnym ociepleniu. Szokiem dla wykładowcy była późniejsza dyskusja, której uczestnicy skupili się na sposobach zabezpieczenia swojego
bytu, kosztem życia i zdrowia pozostałych mieszkańców planety. Poza
obszarem rozmowy były pojęcia solidarności międzyludzkiej i poczucia
odpowiedzialności za przyszłość globu. 		
ad
Trafostacja Sztuki, 9 maja, godz. 19.00		
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Monodram
macierzyński

„Kiedy w domu pojawia się noworodek, wszyscy są szczęśliwi. Niemowlę
leży w białym kaftaniku, radośnie kwili i macha rączką do przytulonych
do siebie rodziców... tak to przynajmniej wygląda w reklamach. Rzeczywistość jednak okazuje się diametralnie inna. Chwilę po radosnym
kwileniu, niemowlę wpada w rozpacz. Niewyspana mama złości się na
zapracowanego tatę. Tata ma pretensje, że nagle został odsunięty na
dalszy plan. A dziecko ma kolkę, więc budzi się z rykiem co dwie godziny.
Ale potem się uśmiecha...”
„Mamy problem” to monodram macierzyński w wykonaniu Magdaleny
Bochan-Jachimek, związanej z trójmiejskim Teatrem na Plaży, prywatnie mamy dwójki maluchów. Scenariusz napisał jej mąż, satyryk i dramaturg, Szymon Jachimek. Spektakl wyreżyserował Jakub Ehrlich, aktor
Teatru Miniatura. – Jeśli masz dziecko, planujesz mieć dziecko, byłaś lub
byłeś dzieckiem, warto ten spektakl zobaczyć – mówi Szymon Jachimek.
– Właśnie o pierwszych miesiącach macierzyństwa i związanym z nim
emocjonalnym rollercoasterze opowiada ten spektakl.
ad
Kino Zamek, 26 maja, godz. 17.00				

Wśród gości wieczoru można było zauważyć m.in. satyryka i karykaturzystę Henryka Sawkę z żoną, solidną reprezentację zespołu Szczecinianie, członków zespołu After Blues (również nominowanych za całokształt działalności) oraz miejskich radnych – Stefanię Biernat i Marka
Chabiora z PiS, Jana Posłusznego, Patryka Jaskulskiego, Jolantę Balicką
i Edytę Longiewską-Wijas (która również wręczała nagrody jako szefowa komisji kultury Rady Miasta Szczecin) – wszyscy z Koalicji Obywatelskiej. Człowiek chciał się otrzeć o kulturę, a znowu wpadł na polityków.

SZCZECIN
BANKIETUJE
Goście tegorocznej gali Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin oraz
nadania tytułu Mecenasa Kultury Szczecina za rok 2018 szczelnie wypełnili parterową część chluby Pomorza Zachodniego, czyli Filharmonii
im. Mieczysława Karłowicza. Na pewno nie żałowali, że tego wieczoru
oderwali się od komputerów, telewizorów, tabletów, iPhonów, czy innych wynalazków Szatana i przybyli do tej Świątyni Kultury przez duże
Ky (taki żarcik oczywiście). Galę poprowadziła Katarzyna Janowska
z portalu Onet.pl. Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin przyznano już
po raz 28. Tym razem otrzymał ją sławny już lokalny, folkowy girls band,
czyli Tulia. Dziewczyny błysnęły kilka miesięcy temu rewelacyjną wersją jednego z przebojów kultowego zespołu Depeche Mode. Podobno
jak Martin Gore – główny kompozytor kapeli usłyszał przeróbkę „Enjoy the silence” w wykonaniu dziewczyn z Tulii, to mu spodnie spadły,
a blond loki nagle się wyprostowały. Następnie dziewczyny zakasowały
nagrody na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oraz Fryderyka i będą
reprezentować Polskę na tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji
w Izraelu. Dziewczyny szczecińskiej gali nie odwiedziły, ponieważ były
w trakcie przygotowań do konkursu. Nagrały jednak podziękowania na
lotnisku w Rzymie tuż przed wylotem do Tel Awiwu.
Ale był za to laureat Nagrody Artystycznej za całokształt działalności,
czyli znany szczeciński aktor Teatru Polskiego Michał Janicki. Można by
rzec, że kto go nie zna, ten nie jest ze Szczecina. Zawsze sypiący anegdotami jak z worka bez dna i tym razem nie zawiódł.
– Dzisiaj okazało się, że jestem najsłodszym aktorem Teatru Polskiego,
bo wykryto u mnie cukrzycę. Chciałbym całą tę nagrodę przeznaczyć
na ptasie mleczko, ale już się nie uda – oznajmił zaraz po wejściu na
scenę, odebraniu czeku na 40 tys. złotych i przejęciu mikrofonu. Jeżeli
prowadząca łudziła się, że tylko na chwilę, to była w błędzie. Bo Janicki
jak zacznie, to skończyć mu trudno. A będąc „najsłodszym” dziękował
„słodząc” komu popadło – widzom, gościom, przyjaciołom, wrogom,
prezydentowi, marszałkowi, Radzie Kultury, Komisji Kultury Rady Miasta. Lista była długa.
– Postoję trochę dłużej, bo zespół jeszcze nie jest gotowy – żartował laureat mając na myśli band Agi Zaryan, która miała uświetnić galę swoim
występem (świetne wykonanie jednego z nieśmiertelnych przebojów
Niny Simon z jej pierwszej płyty z lat 20 XX wieku). Mecenasem Kultury
już po raz drugi został znany szczeciński developer Lesław Siemaszko,
który w ubiegłym roku przekazał ponad 100 tys. złotych na lokalne wydarzenia kulturalne.
Po koncercie mały bankiet na czwartym piętrze Filharmonii – trochę
białego wina (bo podobno dyrekcja obiektu nie pozwala na czerwone ze
względu na obawy o wykładzinę) i malutkie tartinki na kilku stołach – takie mikro zakąseczki pod lampkę wina i dobrą rozmowę. Mówiąc krótko
– jaka gala, taki stół. Dystyngowanie, elegancko, z taktem i umiarem.
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* Tomasz Lazar – to nazwisko mega znane w świecie fotografii. Ale również powód do dumy dla mieszkańców Szczecina. Rodowity mieszkaniec
stolicy Pomorza Zachodniego. Niezależny fotograf, artysta oraz wykładowca Akademii Sztuki. Laureat wielu nagród, m.in.: World Press Photo, Picture of the Year International, CHIPP, Sony World Photography
Award, BZ WBK Press Photo, Grand Press Photo oraz Lumix Festival for
Young Journalism. Jego prace publikowane były w wielu prestiżowych
tytułach, takich jak: New York Times, Newsweek International, Sunday
Times Magazine, New Yorker, Washington Post czy New York Magazine
– robi wrażenie, nie! W ubiegłym roku wykonał zdjęcia do plakatu promującego balet „Kopciuszek”, wystawiany przez Paryską Operę Narodową
w 350. rocznicę jej działalności.
Kilka tygodni temu w szczecińskim Pavilion/Galeria Orient odbył się
wernisaż jego najnowszych zdjęć. Tego samego dnia, tylko kilka godzin
wcześniej, Lazar obronił doktorat w Akademii Sztuki! Tematem obu wydarzeń był „Dziennik Gaijina – notatki z podróży po nocnym życiu w Tokio”. W stolicy Japonii był przez prawie dwa miesiące. I krążąc nocami
jej ulicami (ale się ładnie zrymowało!) przemierzył ponad 800 km pieszo.
Efekty tych spacerów można było podziwiać na wernisażu. Galeria była
wypełniona po brzegi, przede wszystkim młodymi ludźmi, studentami
Akademii Sztuki, artystami, aktorami, malarzami i oczywiście fotografikami – zawodowcami i amatorami. Tym ostatnim Mistrz Lazar chętnie
udzielał wskazówek. Czarno białe obrazy nocnego Tokio można było
podziwiać w towarzystwie trunków bezalkoholowych oraz małych przekąsek, które jednak błyskawicznie zniknęły. Szybciej niż można zrobić
zdjęcie. Nawet smartfonem.

Hulaka

foto: Jarosław Gaszyński

Nowy początek
Salon fryzjerski Yoshi Club zmienił lokalizację i wraz z gabinetem masażu Mudra wydał dla swoich klientów i przyjaciół powitalne przyjęcie
w nowym miejscu. Gości muzycznie zaczarował zespół OHO!KOKO,
a w trakcie imprezy można było podziwiać obrazy Samanty Ułybin.
						

kt

Krystian Haraszczuk, Joanna Haraszczuk, Marta Bylica-Śnioszek, Weronika Bloch

Alicja Kruk, Marek Szul – duet Oho!Koko

Joanna Organowska, Piotr Organowski

Dawid Kotuła, Dominika Brodnicka, Monika Wróblewska - goście wydarzenia

od lewej: Seweryn Janiszewski, Agnieszka Mroczkowska,
Klaudia Mroczkowska – stylistka Yoshi Club

Olga Zedelska, Kornelia Sankowska, Wojciech Siudowski

Agata Kaźmierczak, Andrzej Iżykowski

foto: Jarosław Gaszyński

Inna strona wnętrza
od lewej: Sylwia Kozłowska – stylistka Yoshi Club, Jagoda Peruwiańska z salonu masażu Mudra
i styliści Yoshi Club: Klaudia Mroczkowska, Jacek Mroczkowski, Arek Qczek

Za nami otwarcie salonu Domokoncept.Wydarzenie przyciągnęło liczne
grono gości. Podczas imprezy można było spotkać projektantów wnętrz ze
Szczecina i okolic, a także właścicieli marek i dyrektorów fabryk, których
produkty można kupić w salonie. Co ciekawe, Domokoncept nie jest typowym showroomem czy salonem meblowym, ale miejscem spotkań z nowoczesnym, polskim wzornictwem. To przestrzeń przygotowana dla osób
ceniących sobie nieprzeciętną stylistykę, która sprawdzi się we wnętrzach
domowych, restauracyjnych lub hotelowych. 		
kw

foto: Jarosław Gaszyński

Pierwsze urodziny
Gabinet Od stóp do głów ma już rok! Z tej okazji przygotowano wyjątkową imprezę ze słodkim poczęstunkiem i nie tylko. Podczas wydarzenia goście mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami – podologiem, fryzjerem, kosmetyczką i fizjoterapeutą.
Co więcej, Anna Kubik przeprowadziła pokaz odmładzającego zabiegu
Jean d'Estrees i omówiła z gośćmi wydarzenia najważniejsze aspekty
pielęgnacji twarz. Zebrani dostali prezenty z próbkami kosmetykami
oraz odbył się mały quiz. Zwyciężczyni wygrała darmowy zabieg. kw

Od lewej: Małgorzata Jabłońska-Żelepień (podolog, właścicielka gabinetu),
Elżbieta Łazarów (technik usług kosmetycznych), Mariola Troczyńska (stylistka fryzur),
Paweł Półtorak (fizjoterapeuta), Karolina Wojno

Aleksandra Słoniewska, Aleksandra Rucińska i Karolina Linnik (perfumeria Douglas)

Zespół kliniki: Agnieszka Żamoić (kierownik recepcji), Aleksandra Bednarek (pielęgniarka
i asystentka), Magdalena Buszmicz (manager kliniki)

Anna Kubiak (ambasador marki Jean de'Estrees)

Jakub Grodzki (wizażysta), Olga Makowska (Laura Mercier)

Paweł Półtorak (fizjoterapeuta), Marcin Stefaniak

Magdalena Buszmicz, Patrycja Pestka (reprezentantka firmy Croma Polska i marki kosmetyków Universkin), Izabella Zawodna, Jakub Grodzki

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Dzień atrakcji w Klinice Zawodny
Karolina Wojno, Iwona Gargol, Małgorzata Jabłońska-Żelepień
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W marcu w Klinice Zawodny odbył się dzień otwarty. Goście mogli skorzystać
z analizy skóry i umówić na bezpłatną konsultację kosmetologiczną. Prócz
tego, można było skorzystać z porad dietetyka lub zapisać się na zabiegi
w promocyjnych cenach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty makijażu i pielęgnacji prowadzone przez doskonałych ekspertów. To był
dzień pełen atrakcji!					
kw

foto: Jarosław Gaszyński

Włochy w sercu Szczecina
Wspaniała włoska kuchnia, świeże i starannie wybrane składniki, wyjątkowy klimat oraz pełen pasji zespół lokalu… W kwietniu w Szczecinie otworzyła się nowa restauracja: Emilio! Podczas wielkiego otwarcia nie zabrakło pysznych dań i pozytywnej energii. Goście bawili się
wyśmienicie, a wszystko za sprawą nie tylko doskonałej kuchni, ale też
ciepłej, rodzinnej atmosfery, którą stworzył zespół restauracji. Miejsce
zapowiada się obiecująco!				
kw
Lesław Siemaszko z żoną

Emilio Negoita (twórca koncepcji Restaurant Emilio i właściciel lokalu w Dortmundzie), Iwona Szulc
(właścicielka i szef kuchni szczecińskiej restauracji), Amanda Szulc (managerka Emilio)

Zofia Janicka i Michał Janicki

Maciej i Daria Prytuła

Fotoreporter Włodzimierz Piątek

Jolanta Siewierska, Ula Janerka, Adrian Szpakowski

Ryszard Leoszewski (Sklep z Ptasimi Piórami) z żoną

Aktorka Olga Adamska z partnerem

Violetta Podleszańska i Hanna Miłkowska

foto: Jarosław Gaszyński

Z miłości do kultury
Emilio Negoita, Wioletta Wolf (architekt wnętrz), Magda i Oliwia Kaminiarz

Zespół Tulia, który wykorzystuje elementy muzyki ludowej w nowoczesny
sposób oraz znakomity aktor i reżyser Michał Janicki zostali laureatami Artystycznej Nagrody Miasta Szczecin. Tytuł Mecenasa Kultury Szczecina
otrzymał szczeciński deweloper Lesław Siemaszko, który był inicjatorem
i mecenasem koncertu Naruhiko Kawaguchiego, jednego z laureatów Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Impreza oraz wręczenie nagród
odbyło się we wnętrzach Filharmonii Szczecińskiej. Dla laureatów i gości zaśpiewała zjawiskowa Aga Zaryan. 				
ad

foto: Włodzimierz Piątek

Zabawne A i Z
Znakomity scenarzysta, autor książek, skeczy radiowych i reżyser Andrzej Zaorski po raz kolejny zawitał do Szczecina. Tym razem na deskach zaprzyjaźnionego Teatru Kameralnego Michał Janicki pokazał
jego „Od A do Z”, spektakl na pograniczu publicystyki teatralnej, który
w zabawny sposób analizuje świat teatru, telewizji i kina. Na premierze
nie zabrakło samego autora a także wielu znakomitych gości.
ad

Bohater wystawy – Tomasz Lazar

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, Zofia Janicka (Teatr Kameralny),
Małgorzata Krzystek

Kamila Sedzicka, Łukasz Lucaprio Czub (Galeria Orient)

W środku Jerzy Trela

Fryzjerzy Andrzej Karnowski i Robert Palma

Od lewej: Michał Janicki, Andrzej Zaorski, aktorzy: Łukasz Gocławski,
Jacek Poks i Grażyna Nieciecka-Puchalik

Daniela Gendaj z córką (Galeria 111), stylistka Iwona Dominiak

Artur Magdziarz z żoną

foto: Jarosław Gaszyński

Zapiski z Tokio
Goście Teatru Kameralnego
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„Dziennik Gaijina – Notatki z podróży po nocnym życiu w Tokio” to tytuł
zarówno rozprawy doktorskiej (z sukcesem obronionej) jak i tytuł wystawy
Tomasza Lazara, fotografa i wykładowcy Akademii Sztuki. Zdjęcia pokazują
m.in. mieszkańców Tokio bawiących się w klubach dla fetyszystów, często
w dwuznacznych sytuacjach. Tomasz spędził w Tokio dwa miesiące, eksplorując metropolię głównie w nocy. Jego dziennik to fascynujący obraz świata,
zupełnie odmiennego od naszego.			
ad

SZUKAJCIE NAS W PRESTIŻOWYCH MIEJSCACH!
GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska Polskiego 70
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
EMS al. Wojska Polskiego 31/4
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2
(wejście od ulicy Ku Słońcu)
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
Vitrolive ul. Kasprzaka 2
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Hotel Vulcan ul.Druckiego-Lubeckiego 6a
KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria adwokacka al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria adwokacka ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki Królowej – kancelaria adwokacka ul. Kr.Jadwigi 13/12
Mikołaj Marecki – kancelaria adwokacka ul. ks. Bogusława X 1/2 lokal 8
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 7/1
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka ul. Bogusława 5/3
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwokacka ul. Wyszyńskiego 14
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna al. Jana Pawła II 17
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska ul. 5 lipca 9/1
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców al. Niepodległości 17
ZBROJA – adwokaci ul. Więckowskiego 1b/8
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Coffe House Center al. Wojska Polskiego 32
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12
Columbus Coffe ul. Wawrzyniaka 9
Columbus Coffe Aleja Piastów 5
Columbus Coffe ul. Przestrzenna 4
Columbus Coffe ul. Kopernika 1
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro

Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Quattro Cafe ul. Tkacka 64d
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Kaskada
Starbucks CH Galaxy
KLUBY
Bar Czysty Deptak Bogusława
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława
Rocker Club ul. Partyzantów 2
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska 7
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
Łopiński VW ul. Madalińskiego 7
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6
Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A
Subaru ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B
NIERUCHOMOŚCI
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Lider House ul. Modra 92/2
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15
SGI pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego 67
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Klimatt al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9

Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów 1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi ul. Nowy Rynek 2
Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul. Mieszka I 73
B&M al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy – parter
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Bokaro bulwar Gdański 11
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Domokoncept ul. Santocka 39
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
Hexeline CH Galaxy - parter
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Impresja ul. Śląska
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada
Liu Jo CH Kaskada
Madras Styl ul. Małopolska 9
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29
MaxMara ul. Bogusława 43/1
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43
Olsen CH Kaskada
Pink & blue ul. Bogusława 42/1
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej) ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A
Rosenthal CH Kaskada
Stoprocent ul.Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul. Wrocławska 48
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro
Vin 28 ul. Rayskiego 28
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22
Wineland al. Wojska Polskiego 70
Wine Center ul. Bogusława 37
SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85
Binowo Golf Park Binowo 62
Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13
Eurofitness (Netto Arena) ul. Szafera 3
Fitness„Forma” ul. Szafera 196B
Fitness Club ul. Monte Cassino 24
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13

Marina Sport ul. Przestrzenna 11
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Akademia Fryzjerska Gawęcki Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter) ul. Krzywoustego
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
Ilona Szewczuk Micropigmentation Artist ul. Mikołaja Kopernika 6
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
Medestetic ul. Okulickiego 46
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn, I piętro
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
Olimedica, CH Kupiec
Optegra ul. Mickiewicza 140
Optic Center Ekspres al. Wyzwolenia 2
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej Aleja Kwiatowa
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Neckermann al. Wojska Polskiego 11
Neckermann CH Galaxy – II piętro
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny ul. Niemierzyńska 17A
Teatr Polski ul. Swarożyca
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4
Unity Line pl. Rodła
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2
Zamek Punkt Informacyjny ul. Korsarzy 34
Zapol al. Piastów 42

NOWE I EKSKLUZYWNE
OSIEDLE NA POGODNIE
PRZY KORPUSIE NATO

TELEFON: 801 110 111
WWW.APARTAMENTYPOGODNO.PL

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

