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Jest taka ulica
w Szczecinie…
Lepkie ciepło letniego wieczoru, zapach kawy, rozgrzanej ulicy i jeszcze czegoś nieuchwytnego – może kwiatów oleandra?
Na stolikach króluje bacalhau – dorsz, o którym śpiewają
nawet tutaj piosenki, z daleka dobiegają mnie dźwięki fado.
Dookoła małe kamieniczki pokryte słynnymi kafelkami
azulejos – a w nich malutkie galeryjki, przy których miejscowi
artyści niespiesznie popijają wino. Tutaj zresztą nikt się zanadto nie śpieszy, czas płynie wolniej, na oświetlonych słońcem twarzach częściej gości uśmiech niż smutek, a popularne
w naszym świecie powiedzenie – „czas to pieniądz” – traci
na znaczeniu. Idę przed siebie bez celu, na chwilę uwolniona
z obowiązków rodzicielsko-towarzyskich, zatopiona w tym
świecie, który na chwilkę stał się i moim światem. Oddycham,
chłonę, odpoczywam. I dokonuje porównań – czy w Szczecinie
odnajdę coś na kształt klimatu z tych małych, portugalskich
miasteczek?
Jest taka ulica w Szczecinie. Wdzięk i charakter to dwa słowa,
które najtrafniej oddadzą jej opis. Z naturalnym potencjałem,
niezwykle barwna będąca udanym połączeniem biznesu, rzemiosła oraz sztuki. Tylko tutaj można zobaczyć, jak się robi
wędliny, lody, wyroby ze skóry oraz… gitary na których grają
wspaniali muzycy, zaopatrzyć się w niepowtarzalne obuwie,
wejść do fryzjera się ostrzyc i wyjść z … dziełem sztuki, a przy
winie, lub pysznej kawie posłuchać bluesa granego „na żywo”
– wprost z chodnika. To nasza ulica Rayskiego. Warto tam
zajść, aby chłonąć tę atmosferę, poczuć klimat – naprawdę
wyjątkowy. W niezwykłą wędrówkę po niej zabrali nas Dariusz
Staniewski i Jarosław Gaszyński. Chcecie posłuchać opowieści
o Rayskiego? Polecam.

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

Krzywym okiem
W ubiegłym miesiącu narzekałem trochę na brak tzw. sensacji wakacyjnego „sezonu ogórkowego”. I co? Jak to mówią – chciałeś, to masz!
Jak ulewa z letniego nieba, jak paragony grozy i ceny kwater nad morzem,
nagle, pojawiła się informacja z Czech – z jednej z hodowli w Ostrawie
uciekł krokodyl! Według tamtejszej policji zwierzę mierzące około metra
długości mogło być głodne, a więc niebezpieczne. W dodatku pojawiła
się możliwość, że gad mógł przedostać się do Odry i w ciągu kilku godzin
trafić na polską stronę. A potem, razem z nurtem rzeki, ruszyć w swoja
życiową podróż – nad morze. A kto wie, może nawet dalej? No to wreszcie mamy sensację! Wreszcie coś się dzieje! Krokodyl miał szansę odwrócić uwagę Polaków od szybko rosnącej inflacji i cen oraz zbliżających się
milowymi krokami nowych podatków i podwyżek. Dziwne więc, że niektóre media jakoś nie podjęły tematu i nie nadały mu gigantycznej rangi.
Nie pojawiły się oficjalne komunikaty o niebezpieczeństwie, zakazy kąpieli w Odrze, nurkowania,
czy też wędkowania. A krokodyl
musi przecież coś jeść. I na pewno nie jakieś wege wynalazki.
Straty więc np. wśród wędkarzy
czy też bydła na nadrzecznych
pastwiskach były nieuniknione.
Wieść o gadzie mimo wszystko
rozeszła się lotem błyskawicy.
Pojawiły się pewne wyliczenia
wskazujące na możliwą szybkość
przemieszczania się Mireczka
– jak go pieszczotliwie nazwali
Czesi. W ciągu kilku dni mógł
dotrzeć do Szczecina. I nie ma
co ukrywać – stać się jedną
z największych atrakcji zbliżającej się imprezy Żagle 2021.
To takie zastępstwo za odwołany, tegoroczny, szczeciński finał
regat The Tall Ship’s Races. Tym razem jednak obok przepięknych żaglowców atrakcją i maskotka imprezy mógł zostać Mireczek. Choć do stolicy
Pomorza Zachodniego droga długa i trudna gad miałby pewne szanse
ominąć zgrabnie i chytrze zastawione na niego zasadzki przygotowane
przez tabuny myśliwych łaknących krwi, butów z jego skóry oraz sławy
w postaci notatki (koniecznie ze zdjęciem, żeby rodzina miła co podziwiać przy niedzielnym obiedzie, między rosołem a schabowym) w jakimś
brukowcu oraz występu w mniej lub bardziej głupkowatym, talk show.
W samym Szczecinie też na pewno pojawiłoby się kilku śmiałków, którzy
chętnie zapolowaliby na gada na oczach mieszkańców i turystów. A potem rzuciliby ubitego Mireczka np. do stóp ukochanej trawestując słynny
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cytat z „Zemsty” hr. Aleksandra Fredry – „nie grozi Ci już pewna zguba,
upolowałem krokodyla luba!”. Tylko, że nie wiadomo czy to gad czasem nie chapsnąłby któregoś z myśliwych. Na wieść o nadpływającym
potworze pojawiliby się na pewno różnej maści pseudo kozacy, supermeni, gieroje, junacy, chojracy, amatorzy mocnych wrażeń, poszukiwacze przygód, szaleńcy, zuchy, twardziele, odważniacy, zawodnicy przeróżnych sztuk walki, prowincjonalni gladiatorzy (niepotrzebne skreślić
– przyp. red.) chcący gada dopaść. Impreza nabrałaby kolorytu. Wszak
woda, chcąc nie chcąc, zmieniłaby barwę. Nadodrzańskie bulwary wypełniłyby się po brzegi publicznością, gastronomicy, kieszonkowcy i osoby trudniące się nierządem mieliby „złote żniwa”, Igrzyska Olimpijskie
w Tokio zblakłyby i pozostały w cieniu bezpośrednich relacji wszystkich
światowych stacji telewizyjnych transmitujących to, co by się działo na
Odrze. Szybko powstałoby kilka letnich przebojów disco polo
w stylu: „gdzieś na horyzoncie
widzę krokodyla, może mi się
oddasz w krzakach dzisiaj moja
miła”. Bukmacherzy od razu zaczęliby obstawiać zakłady kto
wygra: pycha łowcy – myśliwego
czy zwinność i zęby Mireczka.
Na kanwie tych wydarzeń pewnie
powstałoby kilka nowych wersji dreszczowca „Szczęki”, tylko
w wersji lokalnej nakręconych
telefonami komórkowymi z szansami na laury na jakichś prowincjonalnych przeglądach kina offowego i undergrundowego. A gdyby
jeszcze gad pokonał wszystkich
zawodników i zaatakował kilka żaglowców oraz jednostki Marynarki Wojennej, a następnie wypłynął
na Bałtyk? Jak to mówią – przed
nim było prawdziwe morze możliwości. Mogło być tak pięknie…
Ale gad nie stanął na wysokości zadania! Nie skorzystał ze swej szansy,
aby okryć się sławą i chwałą. Przejść do czesko – polskiej i szczecińskiej
historii, zwiedzić trochę świata, nawiązać nowe znajomości i wreszcie wypłynąć na wielką wodę – dosłownie i w przenośni. Okazało się,
że Mireczek przyjął postawę zachowawczą i mało odkrywczą. Jego wyprawa nie była daleka i nie trwała zbyt długo. Po niecałych 48 godzinach został odnaleziony niedaleko miejsca, z którego uciekł, dokładniej mówiąc
w piwnicy swojego właściciela. I tyle po jednej z niewielu sensacji tegorocznych wakacji.

Felieton

GRIFFIN’S SPIN

ZŁOTA RYBKA

WINYLE.FM

LOFT SZCZECIN

To nowe miejsce sportowe na mapie Szczecina. Klub i drużyna tenisa stołowego. W sezonie 2020/21
zaczynał od IV ligi męskiej, którą
wygrał i awansował do III ligi.
W przyszłym sezonie planuje mieć
drużyny w III i IV lidze męskiej,
oraz w II lidze kobiecej. Klub szkoli
młodych adeptów oraz grających
zawodników, na różnych poziomach zaawansowania. Organizuje
rozgrywki ligowe, mistrzostwa,
turnieje, szkolenia i obozy sportowe. Na miejscu są profesjonalni
trenerzy i instruktorzy, trener personalny i fizjoterapeuta.

Klasyczna smażalnia ryb specjalizująca się oczywiście w daniach,
wśród których znajdziemy, m.in.
dorsza, sandacza, pstrąga, flądrę i śledzia na różne sposoby.
Oprócz tego w Złotej Rybce czekają przepyszne zupy: rybna oraz
flaczki z kalmarów. W niedalekiej
przyszłości menu powiększy się
o kolejne potrawy z ryb i owoców
morza.

Sklep płytowy, galeria, miejsce
spotkań i wydarzeń specjalnych.
Prowądzacy skupują i sprzedają
wszystkie rodzaje płyt: winyle,
CD, DVD, szelaki i pocztówki
dźwiękowe. W sprzedaży płyty
używane i nowe, plakaty, książki
oraz sprzęt muzyczny. Bardzo bogata oferta. Wszystkie style muzyczne. Przystępne ceny. Częste
obniżki i wyprzedaże.

Klub nocny i taneczny. Nowe impre-

Szczecin, Rayskiego 16

Szczecin, Jagiellońska 86

Szczecin, Struga 70

Szczecin, Welecka 62

reklama

zowe miejsce na muzycznej, klubowej mapie Szczecina, działające tylko w piątki i soboty, od godz.22 do

6 rano. Imprezy tematyczne z szeroko pojętą muzyką elektroniczną:
od wszelkich odmian techno, przez

house po inne pokrewne gatunki
muzyki klubowej.

WRACA PEKAO SZCZECIN OPEN!
Po rocznej przerwie wraca najsławniejsza impreza sportowa, która odbywa się w Szczecinie od prawie 30 lat – tenisowy ATP Pekao Szczecin Open.
W ubiegłym roku turniej nie odbył się ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz, jak podkreślają organizatorzy, sytuacja jest również bardzo
zmienna. Ale mimo to przygotowania idą pełną parą. Bo do rozpoczęcia rozgrywek został tylko miesiąc.
Turniej odbędzie się w dniach 13 – 19 września. Tym razem ma potrwać
tydzień – od niedzieli do niedzieli.
– Niestety, nie wszystko od nas zależy. Przyjęliśmy, razem z głównymi sponsorami imprezy, że robimy wszystko tak, jak w 2019 roku.
Ale sytuacja jest bardzo zmienna, a turniej wymaga bardzo dużo przygotowań. Nie da się go zorganizować w ciągu dwóch lub trzech miesięcy.
Turniej był bardzo dobrze przygotowany już w ubiegłym roku, ale potem
został odwołany. Wiadomo – pandemia. Jednak cześć prac np. projektowych, umów z partnerami była już przygotowana. Kiedy więc bardzo
wczesną wiosną tego roku podjęliśmy decyzję, że będziemy próbowali ten turniej zrobić, to wiele prac było już wykonanych. Staramy się
zdążyć. Natomiast nie chcemy niczego zostawiać losowi. Bo ten turniej
wtedy nie będzie nasz, nie będzie szczeciński, nie taki jak go wszyscy
pamiętają. Poza tym nagroda dla najlepszego challengera zobowiązuje (Pekao Szczecin Open zdobyło tę nagrodę trzykrotnie – przyp. red.).
Potwierdza to w rozmowach ATP, bo oni są bardzo zadowoleni, że my
w tym roku jednak ten turniej organizujemy, tym bardziej, że na świecie
wiele imprez tenisowych zostało odwołanych także w tym roku – mówi
Krzysztof Bobala, główny organizator turnieju.
Jak zauważa otrzymuje bardzo dużo pytań czy tegoroczna edycja Pekao
Szczecin Open odbędzie się z publicznością. – Jeżeli znowu nie będzie
lockdownu, który będzie przypominał to, z czym mieliśmy do czynienia
późną jesienią 2020 roku, to turniej odbędzie się z publicznością. Dzisiaj
mówi się, że zaszczepiona jest niecała połowa społeczeństwa polskiego. Ale to jest ta połowa, która gdzieś chodzi, uczestniczy w jakichś wydarzeniach, imprezach. Wydaje się więc, że możemy dzisiaj planować,
że ten turniej będzie choćby trochę przypominał edycje, które pamiętamy choćby sprzed dwóch lat – dodaje Krzysztof Bobala.

Choć jeszcze nie wiadomo dokładnie jakie nazwiska pojawia się
na szczecińskich kortach. Lista zgłoszeniowa zostanie zamknięta
20 sierpnia.
Ze względu na covid zmieniono system. Ostatnia edycja przebiegała
z minimalnymi eliminacjami. A w turnieju głównym brało udział 48 zawodników. Taka była tendencja, aby więcej graczy mogło otrzymać
punkty do kwalifikacji ATP. O to przed e wszystkim chodzi w challengerach. W tym roku, ze względu na covid, wracamy do tego, że w turnieju głównym weźmie udział 32 zawodników, a w eliminacjach 16 osób.
Nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać ostatecznie, bo my dostajemy
tak mniej więcej co dwa tygodnie komunikaty, które troszeczkę zmieniają sytuację organizacyjną. Jest dużo ograniczeń dotyczących zawodników. Związane są one także z budżetem, bo zawodnicy i wszystkie
osoby, które mają z nimi kontakt (a jest ich ponad 100) muszą być testowani dwa razy w ciągu turnieju. To dość duże koszty. Jest trochę takich
rzeczy, które nas zabolą. Ale trudno, żyjemy w takich czasach i trzeba
sobie z tym poradzić – dodaje Krzysztof Bobala.
Ranga szczecińskiego turnieju to 175 tysięcy dolarów, czyli 150 tysięcy
wynosi pula nagród i do tego dodaje się pełne hospitality dla zawodników.
Jesteśmy najwyższym rangą challengerem. Nie ma wielu takich w tym
roku w ATP Tour. Nie wiadomo też co się będzie działo po zakończeniu naszego turnieju. Bo cała tzw. azjatycka tura turniejowa może się
w tym roku nie odbyć. Nie wiadomo więc gdzie ci zawodnicy będą zdobywać punkty. Dlatego mam nadzieję na dobrą obsadę naszego turnieju. Pierwsze sygnały i zgłoszenia już na to wskazują – zapewnia Krzysztof Bobala.

autor: ds. /foto: materiały prasowe

Jest już znana liczba zawodników, którzy wezmą udział w turnieju.
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Wydarzenia

SYMBOL KOBIECEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Magnolia to pełna uroku, piękna roślina ozdobna, która jest symbolem Szczecina. To także, dzięki plebiscytowi Magnolie Biznesu, symbol kobiecej
przedsiębiorczości.
Portal Kobietowo.pl w marcu 2019 uroczystą Galą otworzyło nowy
rozdział w szczecińskim, kobiecym biznesie, chcąc pokazać, że ten istnieje i ma się bardzo dobrze. Mimo trudności związanych z pandemią,
organizatorki przeprowadziły plebiscyt Magnolie Biznesu za rok 2019
w formie zdalnej. Natomiast dzięki determinacji i wsparciu sponsorów,
od 10 maja można było zgłaszać kandydatki do miana Magnolii Biznesu
za rok 2020. – Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia w tych niepewnych czasach jest ogromnym wyzwaniem, ale podjęłyśmy je – mówi
Nina Kaczmarek, prezes Kobietowo.pl. – Cieszymy się, że wpłynęło tyle
zgłoszeń niezwykle ciekawych kandydatek.

SŁODKI

Magnolie zostaną przyznane (wielki finał już 9 września br.) w następujących kategoriach: Debiut Roku, Z miłości Do Szczecina, Ikona Bizne-
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reklama

su, Sztuka i Kultura, Nauka. To, co podkreślają organizatorki, plebiscyt
charakteryzuje wysoki poziom obiektywizmu. Uczestniczki wybierane
są na podstawie rzetelnego wywiadu środowiskowego, a laureatki na
podstawie oceny profesjonalnego jury, czyli kobiet mocno osadzonych
w biznesowej rzeczywistości Szczecina. – Cieszy nas zainteresowanie
plebiscytem zarówno pod względem zgłoszeń, jak i chęci współtworzenia tego jedynego w swoim rodzaju konkursu – podkreśla Anita Gałek,
wiceprezes Kobietowo.pl. – Jest to dla nas wartościowe, zwłaszcza
w tych trudnych czasach.
Już niebawem dowiemy się, kto otrzyma statuetki Magnolii Biznesu.
Lista kandydatek trafiła już do Kapituły.

ad / foto: materiały prasowe

GWIAZDY BRZMIĄ NAJLEPIEJ LATEM
Od czerwca do sierpnia na Łasztowni dominowały Letnie Brzmienia, cykl koncertowy w którym wystąpili najpopularniejsi polscy artyści.
Po atrakcjach z dwóch pierwszych miesięcy, przyszedł mocny sierpień. Do Szczecina, dzięki Good Music Production, zawitała grupa fantastycznych wykonawców.
Sanah

Bitamina, Vito Bambino, Miętha

To jedna z najciekawszych wokalistek na polskiej scenie wykonująca
quality pop. Może pochwalić się niepowtarzalnym stylem pisania piosenek – w warstwie tekstowej z wdziękiem i humorem łączy młodzieżowy
slang z poezją, muzycznie jak z rękawa sypie chwytliwymi, przebojowymi melodiami, które mieszają się z awangardowym klimatem. Autorka
jednego z największych przebojów w polskiej muzyce pop ostatnich lat
– „Szampana” – a także „Melodii”, „No sorry” i „Ale jazz!”. Na koncie ma
dwa albumy: „Królową dram” i „Irenkę”.

Bitamina to grupa, której utwory są utrzymane w stylistyce eksperymentalnego hip–hopu, ocierające się o jazz, pełne gier słownych autorstwa Piotra Sibińskiego. W 2014 ukazał się cyfrowo dobrze przyjęty
album „Plac Zabaw”. Pozytywne reakcje wywołał także album „C” gdzie
artyści pokazali swój kunszt w tworzeniu ciekawych i połamanych bitów. W 2017 roku ukazała się płyta „Kawalerka”, pełna wpadających
w ucho piosenek opowiadających o potknięciach i pierwszych krokach
stawianych samemu, poza dziecinne podwórko.

Krzysztof Zalewski

Vito Bambino, wokalista, aktor, o polskich i niemieckich korzeniach.
Z Bitaminą nagrał pięć albumów a w 2020 roku wyszła jego solowa płyta
zatytułowana „Poczekalnia”. Mateusz Dopieralski, bo tak się nazywa,
regularnie grywa w niemieckich produkcjach filmowych telewizyjnych
i kinowych. W temacie muzyki współpracuje w wieloma polskimi artystami, wśród których jest Dawid Podsiadło, Paulina Przybysz i Rasmentalizm.

Wokalista, multiinstrumentalista, kompozytor, czołówka polskiej muzyki
rozrywkowej, który w oryginalny sposób łączy rock z popem i elektroniką. Bywa aktorem, prywatnie syn aktora i dramaturga Stanisława Brejdyganta. Karierę zaczynał jako młodziutki chłopak od udziału w programie
„Idol”. Aktualnie nagrywa płyty, które się świetnie sprzedają i daje koncerty, na które przychodzą tłumy. Jego ostatni album nosi tytuł „Zabawa”.
Miuosh
Właściwie Miłosz Paweł Borycki. Raper i producent muzyczny, właściciel Fandango Records. Na przestrzeni lat przeszedł niemałą metamorfozę. Od osoby związanej z środowiskiem reggae, przez trueschoolowego rapera, po szeroko rozumianego artystę nagrywającego między
innymi z Budką Suflera. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w składzie
Projektor. Jednym z ciekawszych rozdziałów w jego karierze jest współpraca z Radzimirem Dębskim i NOSPR przy tworzeniu projektu łączącego klasykę hip hopu z muzyką klasyczną. Ma na koncie osiem solowych
płyt.
Karaś/Rogucki
Duet muzyczny, który tworzą Kuba Karaś i Piotr Rogucki. Pojawił się
po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów Coma i The Dumplings. Panowie tworzą alternatywny pop. Karaś odpowiada w tym tandemie za produkcję, a Rogucki zajmuje się tekstami. 14 lutego 2020 roku,
w Walentynki ukazała się ich pierwsza płyta zatytułowana „Ostatni
bastion romantyzmu”. To kilkanaście opowieści o miłości w czasach cybernetycznej zarazy. Na albumie znajdują się utwory, które artyści opisują jako erotyki motoryzacyjno-katastroficzne, opowiadające o uczuciach w epoce końca cywilizacji. Płyta jest inspirowana muzyką lat 80.,
zimną falą oraz new romantic.
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Miętha to duet, który tworzą raper Skip i producent AWGS. Artyści
po pół roku znajomości nagrali debiutancki album pt. „Audioportret”.
Jak wyznał AWGS: „Chcieliśmy razem stworzyć projekt, który wzbogaci
obecną glebę muzyczną i zainspiruje ludzi do śmielszych eksperymentów sonicznych. Jest to dźwiękowa transmisja powstała z przyjaźni, długich rozmów w studio, litrów kawy i słoików pełnych ziół.”
Nosowska
Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, felietonistka, aktorka
i osobowość medialna. Honorowa Ambasadorka Szczecina. Karierę
artystyczną rozpoczęła od śpiewania w legendarnej grupie rockowej
Hey. Jej solowe płyty, również z miejsca zdobyły uznanie publiczności
i krytyki. Katarzyna Nosowska ma na koncie wiele nagród, zdobyła m.in.
Fryderyka i Paszport Polityki. Jest jedną z najwybitniejszych polskich
osobowości muzycznych, ostatnich kilkudziesięciu lat.
Kortez
Szorstka powierzchowność, ponadprzeciętna wrażliwość. Zanim objawił się jako wyjątkowy wokalista, instrumentalista i kompozytor, pracował jako nauczyciel, ale także na budowie i jako ochroniarz w sklepie.
Wypatrzył go szef wytwórni Jazzboy Records, który umożliwił mu nagranie debiutanckiego albumu „Bumerang”. Pyta okazała się sukcesem
i otrzymała kilka nominacji do Fryderyka. Tak zaczęła się kariera Korteza, uważanego za jednego z najbardziej autentycznych artystów współczesnej polskiej sceny muzycznej.
Wydarzenia

KRZYSZTOF MEISINGER:

MAM
CELE
Nie mam marzeń,

Krzysztof Meisinger to artysta zaliczany do elitarnego grona najlepszych gitarzystów w Polsce. Ma w dorobku wiele nagród, a ukoronowaniem jego
kunsztu jest muzyczne święto MEISINGER Music Festival. W Prestiżu opowiedział o pracy, pokorze, realizacji celów, a także o wybitnych osobowościach artystycznych, które wystąpią w tegorocznej edycji festiwalu.

Melomani i wielbiciele muzyki klasycznej w najlepszych interpretacjach czekają na to wydarzenie od dawna. W sierpniu rozpoczyna
się kolejna edycja organizowanego przez Ciebie MEISINGER Music
Festival.

Startujemy 13 sierpnia, w piątek. Taka ciekawa data (śmiech). Tegoroczna edycja ma w programie 6 koncertów. Jeden z nich miał miejsce
pod koniec czerwca. Wystąpił m.in. Placido Domingo Jr, Alicja Węgorzewska i ja. Koncert był dedykowany twórczości Astora Piazzolli
w setną rocznicę jego urodzin. Następne odbywać się będą od 13 do 22
sierpnia. Będą one różnorodne, z topowymi nazwiskami, jeżeli chodzi
o muzykę klasyczną. 13 i 14 sierpnia, to dwa koncerty z orkiestrą Polish
Art Philharmonic oraz Michaelem Maciaszczykiem i Liv Migdal – dwoje fantastycznych skrzypków, niezwykle utytułowanych i zjawiskowo
wybitnych. Zaprezentują koncerty Antonia Vivaldiego na dwoje skrzypiec, które uważam za perłę w koronie w twórczości tego kompozytora.
Odnoszę takie wewnętrzne przekonanie, że Vivaldi najbardziej spełniał
się właśnie w koncertach podwójnych. Tam nie ma żadnych ograniczeń,
para skrzypiec może świetnie się uzupełniać, może tworzyć niesamowite światy. Koncert kolejny, 15 sierpnia, odbędzie się w Willi Lentza.
Wystąpi tam dwójka fantastycznych artystów. Pierwszym będzie pianista Tomasz Lis, nie, nie ten Tomasz Lis (śmiech). To pianista, którego
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sztukę podziwiam od lat, fantastyczny, mieszkający na co dzień w Londynie. Druga gwiazda, to jedna z najlepszych polskich sopranistek obecnie, czyli Iwona Sobotka, współpracująca z najlepszymi dyrygentami
i orkiestrami na całym świecie. Z nimi wystąpi moja orkiestra barokowa
„Poland baROCK”. Na tym koncercie zabrzmią dwa koncerty fortepianowe W. A. Mozarta oraz arie i pieśni koncertowe tego kompozytora.
Wieczór zapowiada się bardzo ciekawie, tym bardziej, że przestrzeń
Willi moim zdaniem, znakomicie pasuje do tej muzyki. Następny koncert odbędzie się 21 sierpnia w Kolegiacie w Stargardzie. To miasto na
mapie festiwalowej pojawia się już od paru lat. Tam zabrzmi muzyka
flamenco. Myślę, że przestrzeń kolegiaty będzie niezwykle inspirująca,
zarówno dla wykonawców, jak i dla słuchaczy. Wystąpi w niej zespół
Por Fiesta/Fuente, niezwykle ciekawy, który muzykę flamenco prezentuje w bardzo atrakcyjny sposób. Ten koncert zapadnie słuchaczom
w pamięci na lata.
Na koniec pewnie będzie jakiś muzyczny fajerwerk?

Festiwal zakończymy 22 sierpnia koncertem wielkiej gwiazdy, największego formatu światowego. To sopranistka, która została wielokrotnie
uznana przez magazyny muzyczne i krytyków za najlepszą śpiewaczkę świata, jeśli chodzi o muzykę barokową. Wielokrotnie nagradzana,
ubóstwiana przez melomanów na całym świecie, która muzykę baro-
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kową prezentuje w sposób bardzo świeży, wręcz rozrywkowy. Mowa
o Simone Kermes, która wystąpi z moja orkiestrą „Poland baROCK” –
również w Willi Lentza. Tam będzie można usłyszeć najbardziej wirtuozowskie arie z oper Vivaldiego, które są wykonywane bardzo rzadko
ze względu na ich niebywałą trudność. Były one pisane dla kastratów,
kiedy to technika śpiewania była zupełnie inna. Głos był traktowany bardzo instrumentalnie, a jego skala była wtedy olbrzymia.
Obecnie śpiewaków mogących z powodzeniem wykonywać tę muzykę
jest nadal mało, a artystów tej klasy co Simone Kermes można policzyć
na palcach jednej ręki. Dzięki temu koncertowi słuchacze w Szczecinie
będą mogli usłyszeć co się wtedy w muzyce operowej działo. Niezwykle
się z tego powodu cieszę, bo pamiętam swoje pierwsze zetknięcie się
z operami Vivaldiego. To było jeszcze w latach 90, kiedy Cecilia Bartoli
nagrała płytę z ariami tego kompozytora. Byłem wstrząśnięty.
Czyli możemy się spodziewać sporej dawki muzyki podobnej
do tej jaka znalazła się w znanym i popularnym w Polsce filmie
„Farinelli, ostatni kastrat”?

Tak, oczywiście. Arie, które są w tym filmie zabrzmią również na tym
koncercie. To rzeczy, które zawsze bardzo energetyzują słuchaczy.
Opera wtedy wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Trzeba było prezentować niezwykle atrakcyjne arie i śpiewaków, aby publiczność w ogóle słuchała. Wtedy opera była miejscem, gdzie zbierało się tzw. towarzystwo, przychodzili tam porozmawiać, pobawić, napić, a przy okazji
posłuchać muzyki. Dlatego cała akcja opery oraz muzyka musiały być
na tyle interesujące, aby przykuwać cały czas uwagę publiczności.
Współczesna publiczność jest chyba łaskawsza dla wykonawców
muzyki klasycznej?

Można tak powiedzieć. Mam wrażenie, że teraz, kiedy pewne kwestie zostały zweryfikowane przez sytuację na świecie, publiczność
jest inna niż była dwa lata temu. Teraz publiczność chłonie muzykę.
Jak przychodzi na koncert, to w bardzo konkretnym celu. Nie przycho-
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dzi już przypadkowo i na coś przypadkowego. Nie chodzi na koncerty
dlatego, że tak wypada, ale dla tego, że chce wysłuchać konkretnego
artysty, a dzięki temu zapomnieć o codzienności, mieć kontakt z czymś
nie z tego świata. Publiczność teraz bardzo słucha. Odczuwam to na
swoich koncertach. Kwestia sacrum sztuki jest jeszcze bardziej zauważalna i nastąpiło usystematyzowanie się tego co jest ważne dla każdej
ze stron. Dla mnie jako wykonawcy kontakt z żywą publicznością jest
nie do przecenienia i jest sensem tego wszystkiego co robię. Dla słuchaczy natomiast „żywy” kontakt z artystą okazał się być nie do zastąpienia. Słuchanie muzyki poprzez medium typu komputer, telewizor jest
„fajne”, ale tylko „fajne”. To tylko uzupełnienie diety duchowej – swego rodzaju „suplement”. Słuchanie muzyki poprzez nośniki jest dobre
wtedy, kiedy mamy kontakt z ulubionym artystą i możemy słuchać go
„na żywo”. Nagrania pozwalają nam wtedy ocalić wrażenia koncertowe,
a nigdy ich nie zastąpią.
A jaka jest szczecińska publiczność?

Jest niesamowita i dla mnie szczególna. Jest publicznością łaknącą, bardzo wdzięczną, otwartą na to co w muzyce najpiękniejsze
i na to zawsze zasługującą. Ilekroć występuję przed szczecińską publicznością mam pewnego rodzaju poczucie, że gram dla swoich, dla publiczności, z którą jednocześnie bardzo się identyfikuję. Ale zawsze jest
to poparte uczuciem spełnienia. To dla mnie zawsze ogromna radość,
kiedy mogę w moim rodzinnym mieście występować dla słuchaczy,
którzy mi kibicują, czekają na każdy kolejny koncert, którzy się także
ze mną identyfikują. Reakcje po koncertach, podziękowania,
które otrzymuję różnymi ścieżkami – osobiście lub w mediach społecznościowych są czymś niezwykle miłym i sprawiającym, że występowanie w Szczecinie jest dla mnie graniem „w domu”.
Obserwując informacje medialne widać wyraźnie, że ostatnie tygodnie to dla Ciebie pasmo nieustannych sukcesów. Koncerty zakończone owacjami na stojąco i zachwytem publiczności. Ale czy
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obserwujesz jakieś zmiany w jej strukturze? Czy nie pojawia się na
twoich koncertach więcej młodych ludzi? Muzyka klasyczna wraca
do łask?

Młode osoby są dla mnie niezwykle ważne. Na moich koncertach jest
ich zawsze sporo co jest dla mnie powodem do radości, bo moim celem jest docieranie z moją muzyką do jak najszerszego grona słuchaczy.
Źle by się działo, gdyby było inaczej. Emocje zawarte w muzyce nie są
dedykowane konkretnej grupie społecznej czy zawodowej. Nie mają
limitu wieku, nie ograniczają ich granice państw ani przekonania.
Te emocje powinny wyzwalać i dawać słuchaczom cząstki boskości.
Są oczywiście na tym świecie miejsca i instytucje, które się okopały
w zupełnie odwrotnym podejściu, są takie instytucje w których brakuje
tylko przysłowiowych kapci przed wejściem do sali koncertowej. Umyka w tym wszystkim coś co jest najważniejsze. Jeżeli muzyka klasyczna
będzie prezentowana w sposób prawdziwy i atrakcyjny, to wtedy każdy
słuchacz będzie mógł w niej usłyszeć swoje własne emocje, przeżycia.
Czy odnosi się to także do muzyki rozrywkowej?

Muzyka rozrywkowa wcale nie neguje muzyki klasycznej. Powiem więcej - muzyka klasyczna wcale się od muzyki rozrywkowej wiele nie różni. Znam wielu artystów specjalizujących się w różnych gatunkach muzyki, od rocka do hip hopu, którzy słuchają muzyki klasycznej i się nią
inspirują. Dlatego też bardzo mi zależy na tym, aby w żadnym stopniu
nie zawężać grona słuchaczy, którzy przychodzą na moje koncerty czy
koncerty muzyki klasycznej. Takie rozgraniczenie jest zawsze krzywdzące – dla mnie muzyka jest dobra lub zła bez względu na gatunek.
Żyjemy w czasach wolnego rynku i publiczność słyszy i słucha. Wybiera
to, co dla niej jest najatrakcyjniejsze, dlatego jeżeli chodzi o filharmonie
to są w naszym kraju takie które gromadzą niemal nadkomplety publiczności, ale są i takie które z publicznością mają poważny problem.
Nie jest to związane z tym, że grają one muzykę klasyczną, ale z tym
jak to robią.

19

Czy jest jakiś „złoty środek” na atrakcyjne prezentowanie muzyki
klasycznej?

Może nie tyle „złoty środek”, ale są sposoby na to, żeby prezentować ją
w atrakcyjny sposób. Kultura obecnie rządzi się wspomnianymi prawami wolnego rynku. Instytucje kultury i osoby nimi zarządzające muszą
to rozumieć, bez względu na to jakimi dotacjami państwowymi mogą
się poszczycić. Nie mają z tym problemu instytucje zarządzane przez
fachowców, którzy wiedzą, że realizują swego rodzaju misję. Gorzej jest
z miejscami zarządzanymi przez „przebierańców”. Wtedy stajemy się
świadkami upadku.
Czy młodzi ludzie są jeszcze lub znów zainteresowani gitarową muzyka klasyczną?

Wszystko zależy jaką. Bo obecnie edukacja artystyczna wygląda zupełnie inaczej niż 25 lat temu.
Lepiej, gorzej?

Inaczej. Obecnie jest zupełnie inne podejście w szkolnictwie. Młodzi
ludzie patrzą już na muzykę często przez pryzmat ekonomiczny – czy
im się to będzie opłacało. I obecne czasy weryfikują to bardzo mocno. Szkół muzycznych jest więcej niż było 25 lat temu. A często nie ma
kogo tam uczyć. Są oczywiście szkoły w których przekazuje się tylko
podstawy muzyki. Jest to moim zdaniem piękne i słuszne, bo nie każdy
kto kończy szkołę muzyczną musi być wirtuozem. Kawałek tej sztuki
zabiera ze sobą na całe życie i ta wrażliwość gdzieś będzie się przebijała
w tym co robi na co dzień. Nieważne kim będzie, biznesmenem, urzędnikiem, zawsze będzie estetą i zawsze będzie nieco bardziej wrażliwy
od innych. Taki jest chyba prawdziwy cel szkół muzycznych obecnie.
Niestety, lata zaniedbań sprawiły, że w kulturze wiele kwestii się zdewaluowało, a młodzi ludzie zaczęli traktować szkołę muzyczną często
jako przygodę na chwilę.
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sywnej pracy znów wziąłem udział w tych konkursach. No i faktycznie
wydarzyły się wtedy bardzo ciekawe historie. Na konkursie ogólnopolskim otrzymałem pierwszą nagrodę i najwyższą punktacje w jego historii. Wygrałem także pozostałe konkursy. Wtedy poczułem, że to jest
ten moment, w którym dostałem znak – to jest droga, którą powinienem iść. No i nią zmierzam. Ona potem oczywiście wymagała kolejnych
zmian, wyjazdów, kontaktów z innymi pedagogami oraz osobami, które
miały na mnie ogromny wpływ, jeśli chodzi o to kim jestem teraz. Można więc powiedzieć, że ten pierwszy sukces wtedy się pojawił.
Największy sukces już był, czy dopiero jest przed Tobą?

Mam wrażenie, że wszystko co najlepsze jest jeszcze przede mną.
Nie odbieram też tego w taki sposób, że chcę osiągnąć jakiś kolejny sukces. Ja mam pewnego rodzaju cele artystyczne, które sobie stawiam.
One nie służą temu, żebym osiągał sukcesy, zdobywał laury. Służą mi
w rozwoju. Jeżeli przy okazji pojawiają się sukcesy, to super, fantastycznie. Ale ja się chcę cały czas rozwijać. Nie mogę powiedzieć, że wszystko co chciałem osiągnąć już osiągnąłem. Nie. Za każdym razem, kiedy
biorę instrument do ręki i zaczynam ćwiczyć wychodzę z założenia,
że nie mam za grosz talentu i jeszcze nic nie osiągnąłem.
Aż taka pokora wobec siebie i swoich umiejętności?

Szacunek. Do słuchaczy, do muzyki, do tego co robię. Trzeba być godnym tego co się robi. A ja w momencie, kiedy zaczynam pracować nad
muzyką mam świadomość tego, że ona nie jest dziełem człowieka,
a Boga. Za każdym razem, kiedy mam styczność z taką sztuką odnoszę wrażenie, że ona nie ma końca, że ta droga nigdy nie będzie miała
końca. Bo nieważne jest to czy dany utwór wykonuję po raz pierwszy
czy po raz setny. Nigdy nie czuję, że poznałem utwór w stu procentach. Zawsze ta muzyka żyje razem ze mną. I doświadczenia życiowe, które zbieram wpływają na nią, a ona się zmienia razem ze mną.
Tam są wszystkie moje radości i smutki. I to sprawia, że jestem takim
a nie innym artystą. I mam świadomość, że jeszcze wszystko przede
mną. I to, co będzie się działo w życiu będzie miało wpływ na to co będę
robił jako muzyk.
Twój życiorys artystyczny wypełniają znane nazwiska, wielkie orkiestry. Grałeś, chyba ze wszystkimi najważniejszymi i najsławniejszymi na świecie. Czy jest ktoś z kim chciałbyś jeszcze wystąpić?

Prowadzisz warsztaty, kursy mistrzowskie gitary klasycznej.

Tak i bardzo to lubię. Jeśli chodzi np. o kurs „Mistrz i uczeń”, to przyjeżdżają tam osoby zarówno z pierwszego stopnia szkoły muzycznej,
jak i z akademii muzycznych. Są to często otwarte umysły, pracujące
nad sobą i swoimi umiejętnościami. Bardzo lubię ten kurs i muszę powiedzieć, że kontakt z młodzieżą, która tam przyjeżdża, sprawia mi
ogromna frajdę.
Pamiętasz swój pierwszy sukces związany z uprawianiem gitarowej
muzyki klasycznej?

Pamiętam, kiedy zapisywałem się do szkoły muzycznej. Miałem jakąś
taką potrzebę grania na gitarze. Później ten entuzjazm trochę przygasł.
Aż do momentu, kiedy dotarłem do nagrań, do muzyki gitarowej, którą
zaprezentował mi kolega. Wtedy pierwszy raz usłyszałem „Concierto
de Aranjuez” Joaquina Rodrigo. To był pewnego rodzaju punkt zwrotny. Wtedy zrozumiałem, że ja chcę się temu poświęcić, chcę grać, to
co wtedy usłyszałem. Nie mogłem otrząsnąć się z tego co przeżyłem
słuchając tego nagrania, cały czas to we mnie żyło, kiełkowało. Wiedziałem, że to jest to co chcę robić. I nieważne co się będzie działo.
Wtedy też pojawiły się pierwsze konkursy. Pamiętam szczególnie dwa
z nich, na których wystąpiłem. Po wzięciu w nich udziału czułem pewnego rodzaju niedosyt, że coś było w ich trakcie nie tak, skoro nie otrzymałem żadnej nagrody. Pojechałem wtedy na kurs, na którym usłyszałem
słowa prawdy. Trafiłem na osoby wybitne, które powiedziały mi jasno:
„słuchaj, musisz poprawić to, to, to i to, a przy okazji chyba także powinieneś zmienić nauczyciela”. I tak się stało – zmieniłem nauczyciela.
Już wtedy miałem świadomość, że kwestia pedagoga jest kluczowa, na
każdym etapie pracy, ale na początku nauki szczególnie. Po roku inten-
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Oczywiście. Jedną z osób z którymi bardzo chciałbym wystąpić jest
niestety nieżyjący już Carlos Kleiber – dyrygent wszechczasów, którego
talent był niesamowity. Jest wielu muzyków bardzo inspirujących z którymi chcę się spotkać na scenie, ale nie są to marzenia. To się wszystko dzieje. Ja nie mam marzeń, mam cele, które realizuję. Na marzenia
nie mam czasu (śmiech).
Takim jednym z marzeń – celów był festiwal w Szczecinie?

Tak. Od samego początku było takie założenie, że chcę do swojego rodzinnego miasta, „do domu” zapraszać tych artystów, którzy
mnie fascynują, których chcę tutaj zaprezentować, chcę pokazać to,
co uważam w muzyce za najpiękniejsze. Uważam od samego początku,
że jestem to winny temu miastu, które jest moim domem. Aby obecność
tych artystów to miasto jeszcze bardziej uszlachetniało, nobilitowało.
Dzieje się to przy wparciu Miasta Szczecin, firmy Calbud, firmy CSL, mojej żony Katarzyny oraz wielu innych osób i instytucji, które identyfikują
się z celem MEISINGER Music Festiwal i bardzo chciałbym im wszystkim
w tym momencie gorąco podziękować. Natomiast wszystkie inne działania, które chcę zrealizować, to są z reguły plany. Nie mam czasu na to,
żeby marzyć. Mam rzeczy do realizacji. Najpiękniejsze jest to, że to się
nigdy nie kończy, że jeden zrealizowany cel rodzi dwa kolejne (śmiech).
I jest tego coraz więcej i więcej. Mam przy tym poczucie, że chcę robić
to w czym czuje się dobrze. Żeby nie robić czegoś wbrew sobie i żeby
nie zaprzedać się czemukolwiek. Bo to może unieszczęśliwić na zawsze,
to jest jak podpisanie cyrografu. Pamiętając o tym i kierując swoje
drogi życiowe w stronę spełnienia jestem przekonany, że to co zrobię
będzie dobre, że droga, którą zmierzam jest najpiękniejszą na świecie.
Sprawia, że to co robię jest…. jak to ktoś kiedyś powiedział, że „robiąc
to co się kocha człowiek nie przepracuje ani jednego dnia”. Wszystko
to co robię jest de facto pracą, ale w wynika z takiego poczucia frajdy,
że jakoś nie mogę się z tymi słowami nie zgodzić (śmiech), że tak naprawdę jest. Miejmy odwagę być ludźmi szczęśliwymi!

rozmawiał: Dariusz Staniewski / foto: Krzysztof Opaliński

Temat z okładki

Rayskiego
– kreatywne serce miasta

To wyjątkowa ulica w Szczecinie. Z wielkim potencjałem i siłą, niezwykle żywa, coraz barwniejsza, będąca bardzo
udanym mariażem biznesu, rzemiosła oraz sztuki. Tylko tutaj można zobaczyć, jak się robi wędliny, lody, wspaniałe
wyroby ze skóry oraz… gitary na których grają niezwykli muzycy, zaopatrzyć się w niepowtarzalne obuwie, wejść
do fryzjera, aby się ostrzyc a wyjść z wyjątkowym dziełem sztuki, zachwycić się biżuterią tworzoną dla VIP-ów i koronowanych głów, a przy dobrej kawie posłuchać bluesa granego „na żywo” – wprost z chodnika. Proszę Państwa, przed
Wami ulica Rayskiego.
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Ulica generała Ludomiła Rayskiego, bo tak brzmi jej pełna nazwa,
łączy w sobie dwa światy. Dawnego przedwojennego Szczecina oraz
powojennej przaśnej socrealistycznej rzeczywistości. Ta druga część
raczej u nikogo chyba nie wzbudza zachwytów ani specjalnego zainteresowania. Jest i już. Ale ta pierwsza, znajdująca się między placem
Grunwaldzkim a placem Zamenhofa kilka lat temu obudziła się, wróciła
do życia i tętni wyjątkową jakością. Po obu stronach ulicy XIX-wieczne kamienice. Kilka z nich wyremontowanych i odrestaurowanych.
Reszta czeka na zmianę swojego losu. Do 1945 roku ulica Rayskiego nazywała się Kronprinzenstraße. Po wojnie ochrzczono ją Polonii Zagranicznej
a następnie generała Karola Świerczewskiego. W 1992 roku radni miejscy zdecydowali, że patronem ulicy zostanie generał Ludomił Rayski.
Kim był? Pewnie niewiele osób wie. To jednym z twórców lotnictwa
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Będąc w stopniu generała latał jako pilot ze zrzutami dla powstańczej Warszawy.
Zmarł na emigracji. Postać barwna i nietuzinkowa. Taka jest też ulica
jego imienia.
Jeszcze kilka lat temu Rayskiego słynęła przed wszystkim z wyjątkowego lokalu gastronomicznego, znanego nie tylko w kraju, ale i na świecie. Mowa oczywiście o Chiefie – najlepszej restauracji rybnej w Polsce.
Założona w 1973 roku tuż przy zbiegu placu Grunwaldzkiego i ulicy
Rayskiego podejmowała wszystkich najważniejszych w kraju – polityków, artystów, sportowców, biznesmenów. Charakterystyczny wystrój
tworzył specyficzny klimat – sieci, na ścianach głowy egzotycznych ryb,
szczęki rekina, akwaria a w piwnicy jedyny w Polsce basen pełen żywych ryb i raków. Po transformacji ustrojowej nadeszły jednak dla Chiefa trudne czasy. Coraz mniej klientów, nieudana działalność nowych
najemców spowodowały, że w 2019 roku restauracja została sprzedana.
Kupiła ją firma Manekin prowadząca w całej Polsce sieć popularnych naleśnikarni. Lokal przy placu Grunwaldzkim i Rayskiego miał być otwarty
w ubiegłym roku. Na przeszkodzie stanęła pandemia. Teraz nadal trwają w nim prace adaptacyjne. Przez otwarte okna można zobaczyć sprzątających wnętrza robotników.
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Biznes i sztuka

26 lat temu lokal u zbiegu placu Zamenhofa i Rayskiego 26 lat kupił pewien znany szczeciński fryzjer – Jacek Karolczyk. I to był pierwszy powiew zbliżających się zmian.
Wszystkie zaczęły się tak naprawdę po 2000 roku. Wtedy swój salon
jubilerski otworzyli B. E. Kleist. Zaczął się większy ruch na tej ulicy, jeżeli chodzi o biznes. Wtedy to zaczęło nabierać rozpędu i rumieńców.
Tak się to wszystko szybko dzieje, że naprawdę trudno określić szczegółową datę początku tych przemian – mówi Jacek Karolczyk, właściciel
JK Studio Wizerunku.
Jak wyjaśnić, że akurat na tej ulicy panuje tak niezwykła i barwna atmosfera? Przecież tuz obok sprawnie funkcjonuje prawdziwe zagłębie
gastronomiczno – rozrywkowe miasta, czyli Deptak Bogusława.
Ładny, kolorowy, ale niestety jest tylko i wyłącznie knajpiany, bo nic
innego nie ma tam sensu otwierać, nie utrzyma się. Jagiellońska w którymś momencie, przez całkowity remont, wystraszyła swoich najemców. Teraz zrobiła się bardziej gastronomiczna. Ale trudno w sumie wytłumaczyć, dlaczego tak Rayskiego „chwyciła”. Może na takiej zasadzie,
że dobry biznes przyciąga inny? Każdy chce działać obok tych, którym
się powodzi, niż gdzieś tam, na jakiejś biznesowej pustyni – mówi Jacek
Karolczyk.
W jego studio stylizacja fryzur przeplata się ze sztuką przez duże S.
Na ścianach wiszą dziesiątki obrazów, na półkach stoją rzeźby i wyroby
ceramiczne. Wszystko lokalnych artystów. Ale to nie jest galeria – zarzeka się właściciel obiektu.
Żeby to było jasne. To miejsce prezentacji sztuki, prawdziwej, rzeczywistej. Artyści sami tam sprzedają swoje dzieła. To miejsce uczy ludzi kupować sztukę –malarstwo, rzeźbę, wyroby ze szkła i ceramiki. Wszystkiego co unikatowe i ręcznie robione – wyjaśnia Jacek Karolczyk.
Jak twierdzi życie samo mu narzuciło ten pomysł. Miał trochę elementów dekoracyjnych, które nie pasowały do jego nowego domu.

Styl życia
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Jacek Karolczyk

Andrzej Reczyński

Elena Gasulla Tortajada

Ireneusz Skoczka

Szukał więc nowych pomysłów na wystrój. Zawsze podobały mu się
rzeźby. Ale niestety na te, które były w galeriach, nie było go stać.
– Raz właścicielka jednej z galerii poszła mi na rękę i udało mi się kupić rzeźbę na raty. To mi się bardzo spodobało. Trafiłem na pewnego
lokalnego artystę. Zorganizowałem jego wernisaż. Potem, podczas pobytu w Australii zobaczyłem, że sztuka może być dostępna dla każdego
i w różnych miejscach. To mnie bardzo zainspirowało, żeby z czymś
podobnym ruszyć u nas. Prezentowałem obrazy naszych lokalnych artystów np. w hotelach. Raz się zdarzyło, że właściciele jednego z nich
musieli wyjechać na kilka tygodni. Poprosili żebym przechował kilka obrazów. No to umieściłem je u siebie w studio. Od razu wzbudziły wielkie
zainteresowanie. Kiedy wszystkie zostały sprzedane moi pracownicy
poczuli się nieco rozczarowani:” to już nie będzie więcej obrazów?” –
pytali. Zacząłem więc to dzieło kontynuować. I w ten sposób powstała
„Sztuka u fryzjera” – opowiada znany szczeciński stylista.
W Jacek Karolczyk Studio Wizerunku odbywają się także …koncerty.
Muzyki klasycznej w wyjątkowym wykonaniu m.in. Duo Di Corde (wł.
"duet ze strunami") – pierwszego wspólnego projektu szczecińskich artystów: Izabeli Rudnickiej – mezzosopran i Ireneusza Skoczki – gitara
klasyczna (do którego za chwilę wrócimy). Piękny głos operowej artystki w połączeniu z ciepłym brzmieniem gitary, ciekawe aranżacje dzieł
znanych kompozytorów – J.S. Bacha, J. Rodrigo, H. Villa Lobos, J. Duarte,
B. Brittena i wiele innych. To przyciąga do studia Jacka Karolczyka prawdziwych muzycznych smakoszy. A wspomniany już Ireneusz Skoczka
jest jego „ulicznym” sąsiadem. Od prawie roku swoją działalność prowadzi w lokalu naprzeciwko. Skoczka to lutnik, jeden z niewielu nie tylko
w Szczecinie, ale i na Pomorzu Zachodnim. Jest prawdziwym mistrzem
wśród twórców gitar klasycznych. Do jego klientów należą muzycy
z całej Polski np. Maciej Kazuba, czyli połowa popularnego szczecińskiego duetu Jackpot, czy też wybitni gitarzyści Krzysztof Meisinger, Jakub
Kościuszko, Dawid Pajestka, Maciej Kostecki. Skoczka kilka miesięcy
temu zamienił pracownię na jednym z dużych osiedli mieszkaniowych
na lokal przy ulicy Rayskiego.
Przeniosłem się ze względu na lokalizację, ludzi jacy tutaj działają
i na możliwości – większe niż do tej pory. Moja poprzednia pracownia,
w piwnicy, w bloku, nie wpływała na mnie zbyt motywująco. Tutaj już
zrobiłem więcej niż tam przez trzy lata – śmieje się Ireneusz Skoczka.
– Tu jest dobry klimat, tutaj są ciekawi ludzie, którzy prowadzą oryginalną działalność. Takiej kumulacji w jednym miejscu nie spotyka się
często. To bardzo motywujące – zapewnia Skoczka.
Biżuterią słynie za to na pewno salon jubilerski Barbary Kleist.
Swoje podwoje dla klientów na ulicy Rayskiego otworzył w maju 2003
roku. Wspaniała wyroby według własnych projektów właścicielki.
W ofercie salonu znajdują się m.in. wyroby ze złota, z brylantami, srebrnych, pereł, bursztynu, tytanu, jedwabne szale ręcznie malowane.
Wzbudziły zachwyt wielu. Lista klientów jest pełna niezwykłych i bardzo znanych nazwisk. Wystarczy wspomnieć np. duńską parę książęcą
– Fryderyka i Elżbietę, prezydentów RP – Bronisława Komorowskiego
(wraz z żoną Anną) i Andrzeja Dudę, premier Beatę Szydło, wybitnego
kompozytora Krzysztofa Pendereckiego wraz z małżonką, arcybiskupa
Andrzeja Dzięgę i sławną aktorkę Annę Dymną
Wyjątkowo oryginalnymi wyrobami – butami może się pochwalić sklep
prowadzony przez małżeństwo Eleny Gasulli Tortajada oraz Israela Lopeza Rosasa. Za każdą parą zaprojektowanych i wytworzonych przez
nich butów stoi niebanalna historia. Buty damskie i męskie, z wysokiej
jakości włoskiej skóry, ale także z kolekcjonowanych podczas wojaży
tekstyliów, które wyróżniają się bogatą kolorystyką i egzotycznym
wzornictwem. Wyróżniają się z tłumu i pasują na różne okazje.
– Przeniosłam się na ulicę Rayskiego cztery lata temu i od razu zakochałam się w poczuciu sąsiedztwa tej ulicy. W ciągu ostatnich kilku lat ulica
bardzo się rozwinęła w fajne i kreatywne miejsce. Dlatego w zeszłym
roku postanowiliśmy również przyczynić się do jej dalszego rozwoju.
Dlatego otworzyliśmy tutaj nasz sklep Liebre Style. Wszyscy właściciele firm na Rayskiego są jak duża rodzina – znamy się, pomagamy sobie
i podziwiamy nawzajem. Mamy nadzieję, że dołączy do nas jeszcze więcej kreatywnych umysłów, aby Rayskiego stało się twórczym sercem
Szczecina. Są tam wciąż puste lokale! – mówi Elena Gasulla Tortajada.
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Ulica pachnąca chlebem, wędliną i kawą

Rzemieślniczo – gastronomicznymi wizytówkami ulicy są bez wątpienia dwie piekarnie. Pierwsza z nich – Reczyńskich. To jedno z miejsc
w Szczecinie, gdzie można kupić razowe pieczywo wytwarzane na
naturalnym zakwasie, z niewielką ilością drożdży i całkowicie pozbawione chemii. Ciągle popularna i odkrywana przez nowe pokolenia
szczecinian. Właściciel Andrzej Reczyński jest piekarzem z wyboru.
Z wykształcenia elektronikiem. W dodatku z zacięciem literackim. Widać to wyraźnie we wpisach w Internecie opisujących m.in. ciężki żywot
w piekarza.
– Czas mija, a ja ciągle w tym samym miejscu. Ta sama piekarnia,
te same maszyny, ten sam piec. One się nie zmieniają (nie licząc remontów, napraw i modernizacji). Pracownicy raz lepsi raz gorsi, lecz jednak
bardzo ważni i niezbędni. Samemu bez nich nie dałbym rady. Chwała im
za to, za trud i katorgę ze mną (w pracy jestem dość upierdliwy, rola szefa dbającego o jakość). Swoją drogą, ile mnie oni zdrowia i nerwów kosztują. Czego się jednak nie robi dla tego smaku pieczywa. A ja. No cóż.
Po tych czterdziestu paru latach, więcej siwych włosów i zmarszczek
za to mniej siły. Pojemniki z pieczywem czy worki z mąką, niby ta sama
waga a jednak coraz cięższe. Jeszcze daje rade, ale jak długo. Żona
wspiera i pomaga jak tylko może więc razem walczymy dalej – pisał Andrzej Reczyński w lutym tego roku
Kilkaset metrów dalej, tuż przy placu Zamenhofa, mieści się druga
sławna piekarnia. Prowadzona przez rodzinę państwa Małyszków. Obok
piekarni jeszcze kolejna pamiątka po dawnej Rayskiego – jeden z najdłużej działających w mieście sklepów mięsnych. Ale między nimi, obok
i naprzeciwko już nowe jak np. Bro Burgers – lokal słynący z burgerów.
Właściciele zaczynali w 2014 roku od bardzo popularnego foodtrucka,
który przygotowywał je w centrum Szczecina – przy ulicy Partyzantów.
Zawsze była kolejka. Od kilku lat działają już na stałe przy Rayskiego.
Tuż obok nie mniej popularne, a przez niektórych uznawane za najlepsze
w mieście – Lody Marczak. Firma prowadzona przez polsko – niemieckie małżeństwo. A proponują bardzo szeroką gamę smaków – każdy
znajdzie coś dla siebie, nie będzie rozczarowania. Wystarczy spojrzeć
w upał jakie tłumy tam ciągną. Kilkadziesiąt metrów dalej w grudniu
2010 roku usytuowała się Manufaktoria – lokal oferujący wędliny wędzone drzewem buku i olchy, bez glutaminianu sodu, produkowane na
bazie naturalnych przypraw i soli peklowej. Na miejscu, na własne oczy
można zobaczyć w jaki sposób są produkowane, dotknąć, spróbować.
Jak bardzo są cenione wystarczy trafić do sklepu tuz przed świętami.
Na dzień przed Wielkanocą 2021 roku, tylko rano kolejka do sklepu liczyła kilkadziesiąt osób – ogonek sięgał aż do piekarni rodziny Małyszków.
Tradycje rybną ulicy Rayskiego pewnie będzie się starał podtrzymać
najnowszy lokal – Złota Rybka. Menu w każdym razie wygląda bardzo
zachęcająco. Ryby oferuje także foodtruck, który zaparkował przy JK
Studio Wizerunku. To „Zakotwiczony”. Jedna z ich potraw – „chłodnik
z gravlaxem” chwalił ostatnio bardzo Gieno Mientkiewicz – znany Śledziożerca (do niedawna szczecinianin), znawca polskich serów zagrodowych i prowadzący wakacyjny ranking … zup rybnych.
Rayski blues

Wielu z działających na Rayskiego podkreśla, że bardzo dużo kolorytu
na Rayskiego wniósł Wojtek Czajkowski i jego kawiarnia „Artetamina”.
A zwłaszcza organizowane przez niego koncerty uliczne.
– Tak naprawdę to on „rozgłośnił” tę ulicę – zauważa Jacek Karolczyk.
Wojtek Czajkowski, to znany szczeciński artysta i muzyk (m.in. z bluesowej kapeli „Blue Crow”). Kawiarnie „Artetamina”, razem ze swoją
wspólniczką Ewą Drobiazgiewicz, otworzył w 2019 roku.
– Mieszkam na Śląskiej. W kapciach miałbym blisko (śmiech) Ale mówiąc
poważnie udało nam się kupić na Rayskiego mieszkanie, które przerabiam od czterech lat na galerię sztuki. Robimy to razem z moją wspólniczką i przyjaciółka Ewą. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się ją
otworzyć. Ale na razie działa kawiarnia, czyli „Artetamina” – opowiada
Wojciech Czajkowski.
Bardzo szybko zasłynął w całym Szczecinie koncertami „na żywo” na
Rayskiego. Każdy z nich gromadzi przynajmniej kilkadziesiąt osób,
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Ewa Drobiazgiewicz i Wojtek Czajkowski

które w ogródku przy kawie chłoną bluesowe (choć nie tylko) rytmy.
Chętnie śpiewają i występują z nimi goście oraz klienci. Tak do „Blue
Crow” trafiła m.in. Klaudia Kowalczyk – bardzo zdolna, młoda szczecińska wokalistka (znana także z występów na Kutrze, na nadodrzańskich
bulwarach).
Koncerty „na żywo” rozpoczęły się jeszcze zanim kawiarnia powstała.
Pierwszy odbył się w 2018 roku. Zrobiliśmy z Blue Crow show. „Artetaminy” jeszcze nie było. Były wybite otwory na drzwi a nie było jeszcze
drzwi. Wtedy zrobiliśmy pierwszy koncert na Rayskiego. Klaudia jest
już na stałe w „Blue Crow”, jest naszym głosem. Śpiewa z nami też Beata Romanowska – Roma, ludzie z różnych zespołów. W środy robimy
teraz „Blues on the street” – takie stricte bluesowe granie, taki bluesowy jam session. Trochę tak, jak w pierwszej części ‘Blues Brothers” –
dodaje Czajkowski.
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A co z mieszkańcami okolicznych kamienic, sąsiadami? Nie protestują? Ciężko uwierzyć.

– Mieszkańcy są za. Żyję z sąsiadami dobrze. Jest tylko kilka sfrustrowanych jednostek, którym to nie pasuje. Ale robią to zazwyczaj z czystej
złośliwości, bo zwrócono im uwagę, że śmiecą lub pies załatwia się na
ulicznym ogródku. Te koncerty też wypływają z takiego mojego przekonania, że ludzie muszą żyć społecznie, muszą być razem, tworzyć
pewnego rodzaju komunę. Ludzie przyjeżdżają z innych miast i mówią
mi: „mam wrażenie, że Ciebie na tej ulicy wszyscy znają. Idziesz i wszyscy mówią Ci dzień dobry, cześć”. Ale to właśnie o to chodzi. Wszyscy
właściciele lokali na Rayskiego żyją w takiej wspólnocie, pewnej grupie.
Witamy się rano, pomagamy sobie – opowiada Wojtek Czajkowski.
Opinie te potwierdza jeszcze jeden lokator ulicy Rayskiego – Arkadiusz
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Masiukiewicz. Wyroby jego skórzanej manufaktury Kaphorn cieszą się
sławą nie tylko w stolicy Pomorza Zachodniego.
Nasz towar nie jest dla wszystkich. Produkty, które wykonujemy są
w jednym egzemplarzu, nigdy nie ma dwóch. Nawet gdybyśmy się bardzo postarali, to nie jesteśmy w stanie wykonać dwóch identycznych
rzeczy, jeżeli nie mielibyśmy do tego stempla i maszyn. Wszystkie produkty wykonujemy ręcznie, zaczynając od tłoczenia, nanoszenia wzorów, do malowania, a później szycia. To powoduje, że te przedmioty
są unikalne. Chodzi także o jakość skóry z jakiej powstają. My je sprowadzamy z całej Polski i Europy. I jest ona najwyższej jakości, a przede
wszystkim jest prawdziwa. Przychodzili do nas ludzie z różnymi torbami, torebkami, portfelami i dopiero u nas się dowiadywali, że to jakaś
cerata od babci ze stołu – opowiada Arkadiusz Masiukiewicz.

Na Rayskiego działa od trzech lat. Właśnie jest w trakcie zmiany siedziby. Od początku sierpnia jego zakład będzie się mieścił w piwnicy
tuz obok Lodów Marczak.
– Już od początku naszej działalności, powstał pewien fajny klimat
dla naszej produkcji związanej z kaletnictwem, skórnictwem. Ta ulica
przyciąga dobry biznes. Może dlatego, że te wszystkie rzeczy nie są narzucane. Jesteśmy ludźmi, którzy to tworzą niezależnie od instytucji,
dofinansowań, od partii politycznych, od tego kto jakie ma poglądy.
Wspieramy jeden drugiego, jeden myśli o drugim, jeden o drugiego zabiega. Taka atmosfera sama się stworzyła na tej ulicy – zapewnia Arkadiusz Masiukiewicz.
Warto wstąpić na Rayskiego, chłonąć tę atmosferę, poczuć ten klimat,
w Szczecinie – naprawdę wyjątkowy i niepowtarzalny.

autor: Dariusz Staniewski / foto: Jarosław Gaszyński
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Mieszkam w Szczecinie

Malina Majewska

Mieszkam w Szczecinie

Wpadaj na Szczecin

Sytobrunch. Najedzeni
w dobrym towarzystwie
Oscar Wilde twierdził, że po dobrym obiedzie nie ma się pretensji do nikogo, nawet do własnej rodziny. Trzeba mu przyznać rację. Człowiek najedzony jest spokojny, a smacznie najedzony – szczęśliwy. Jeśli dodamy do tego jeszcze, oprócz dobrej kuchni, odpowiednie towarzystwo, to dzień
od razu staje się lepszym.
Magdalena Gogłoza nie dość, że dobrze karmi ludzi, to jeszcze sadza
ich przy jednym stole, a że towarzystwo często jest przypadkowe
to i charakter tych uczt jest wyjątkowy. Sytobrunch, którego jest autorką i który serwuje swoim gościom, to nic innego jak śniadanie, czyli
najważniejszy posiłek w ciągu całego dnia. Zasada jest prosta: Magda
gotuje wyłącznie wegetariańskie, bądź wegańskie potrawy, gdyż takie
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preferuje smaki, znajduje miejsce, które nie jest ani barem, ani restauracją, daje ogłoszenie i gromadzi przy stole grupę osób, często widzących
się pierwszy raz w życiu. Na początku urządzała kulinarne spotkania
w swoim domu, później wyszła w plener, gościła m.in. w Port Barze
i w Hali Odry. Wciąż szuka oryginalnych, nieoczywistych miejsc by rozstawić w nich swój przepyszny stół.
Styl życia

Lubisz jeść?

Magdalena Gogłoza / foto: Malina Majewska

Uwielbiam. (śmiech) Co ciekawe, dawniej byłam strasznym niejadkiem.
Miałam dłuższą listę rzeczy, których nie lubiłam niż tych które lubiłam.
Z czasem się to zmieniło, szczególnie kiedy zaczęłam gotować. Z gotowaniem przyszło odkrywanie nowych smaków. Teraz mogę śmiało powiedzieć, że jestem wielką fanką włoskiej kuchni. Uwielbiam makarony,
gnochi, sery, burratę… Buratta, kocham burratę. Moja mama robi przepyszne bułeczki drożdżowe z truskawkami. Bardzo lubię owoce, jestem
„owocowym” człowiekiem. Co jeszcze… pomidory w każdej postaci
i ogórki. Z ogórkami mam tak, że mogę jeść ogórka z ogórkiem. Małosolny z kiszonym i na to surowy. (śmiech)
A ludzie?

Bardzo lubię jeść z innymi ludźmi. Lubię dzielić się tym momentem.
Spożywanie posiłków z kimś to dzielenie się bardzo intymną chwilą.
W trakcie jedzenia jesteśmy bezbronni. Zaspokajamy swoją codzienną
potrzebę, w trakcie której przestajemy zauważać rzeczy, które dzieją
się naokoło nas. Jesteśmy skupieni na sobie, na tym co w danej chwili
robimy, a druga osoba wchodzi w tą naszą intymność. Traktuje wspólny
posiłek też to jako okazanie zaufania drugiemu człowiekowi. Pokazanie, że go akceptuję, że chcę przebywać w jego towarzystwie.
Skąd zatem pomysł by wyjść z tym do ludzi i to w dużej części
obcych?

Moja poprzednia praca charakteryzowała się tym, że obcowałam często
z bardzo dużą ilością osób. Pracowałam przy organizacji eventów, więc
miałam to niejako wpisane w zawód. Dla mnie te spotkania wiązały się
nierzadko z nawiązywaniem nowych znajomości, z nową energią. Lubiłam to. Później zmieniłam pracę, na bardziej kameralną, spokojniejszą.
Myślę, że swoje tzw. trzy grosze dołożył także COVID… Nagle zorientowałam się, że brakuje mi obcowania z nowymi ludźmi. Z ich historiami,
osobowościami. Jestem z natury bardzo ciekawa innych osób, lubię rozmawiać, o wszystko wypytywać. Zaczęło mi tego po prostu brakować
i to mnie zmotywowało by coś tym zrobić.
A jedzenia zbliża.

Wiadomo (śmiech). Kiedy zaprosisz kogoś na obiad, to całkiem możliwe,
że ta osoba w pierwszej chwili nie będzie chciała tego skorzystać i cię
poznać, ale za to chętnie zje (śmiech). Przy zastawionym stole łatwiej
nawiązać kontakt, zawsze można wyjść od rozmowy na temat jedzenia
a później już samo poleci. Widać to na moich spotkaniach, szczególnie
w mieszkaniu, gdzie jest bardziej kameralnie. Jest nas zazwyczaj 15, 16
osób, siedzimy obok siebie, w jednym pomieszczeniu i kiedy zaczynamy
rozmawiać ze sobą to temat jedzenia jest bardzo fajnym punktem wyjścia. Samo gotowanie dla innych przyszło naturalnie. Najpierw gotowałam dla znajomych. To był pretekst, żeby się spotkać i poprzebywać ze
sobą. Jesteśmy co raz starsi i żyjemy w co raz większym pędzie, co raz
rzadziej znajdując czas na spokojne spotkanie z drugim człowiekiem.
Te gotowane w gronie znajomych sprawdziło się i to oni mnie zachęcili
bym wyszła z tym na zewnątrz, do obcych ludzi. Ośmielona dałam ogłoszenie na swoim Instagramie, a właściwie zadałam pytanie czy ktoś ma
ochotę na taki brunch i ku mojemu zaskoczeniu odezwało się z kilkadziesiąt osób. To pierwsze spotkanie, zimą, w moim domu okazało się
sukcesem. Wszyscy byli zadowoleni i ja stwierdziłam, że skoro to chwyciło, to trzeba pociągnąć temat dalej.
Nie miałaś tremy i nie bałaś się, że to co zaproponujesz może
nie smakować?

Nie jestem zawodowym kucharzem, po szkołach, kursach, z dziesięcioletnim stażem w gastronomii. Gotuję, bo lubię, a umiejętności odziedziczyłam po mamie, która jest świetna w kuchni. W trakcie tych spotkań zawsze staram się dobrać tak menu by było zaskakujące. Szukam
oryginalnych przepisów, które często modyfikuję. Stres zawsze jest,
ale to naturalne uczucie, które, myślę, nie minie nawet po wielu latach.
Nigdy nie ma się stuprocentowej pewności, czy zadowolimy wszystkim.
Póki co nikt nie był rozczarowany. (śmiech).
Jak zatem w praktyce wygląda twój Sytobrunch?

Menu zawsze jest niespodzianką. Pytam tyko wcześniej moich gości
o to czego nie mogą jeść, czy mają na coś alergie, itd. Zawsze jasno
komunikuje, że w trakcie brunchu będzie tylko kuchnia wegetariańska
lub wegańska, rzadko pojawiają się ryby. Na tej podstawie zaczynam
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szukać inspiracji i układać menu. Lista potraw jest też uzależniona
od tego, gdzie odbędzie się Sytobrunch. Jeśli organizuje spotkanie
u siebie to mogę bardziej poszaleć, gdyż mam cały potrzebny sprzęt
pod ręką. Jeśli wychodzę z tym na zewnątrz to wszyto nieco modyfikuje. W zależności czy w danym miejscu istnieje zaplecze socjalne, co jest
dostępne ze sprzętu a co nie, tak przygotowuje jedzenie. Dostosowuje
się do warunków, w których odbędzie się spotkanie. Pora roku też ma
znaczenie i dostępność produktów. Zawsze staram się by menu było
różnorodne i żeby na każdym brunchu pojawiały się nowe potrawy.
Czy ten sposób karmienia i uszczęśliwiania innych jest zajęciem
opłacalnym?

Nie traktuje tych spotkań jak pracy i zarobku, to zdecydowanie
moja pasja. Wszystkie pieniądze jakie dostaje od gości przeznaczam
na organizację kolejnych Sytobrunchów. Mogę powiedzieć, że dokładam do tego interesu. (śmiech), A tak na poważnie, to sprawia mi
to ogromną przyjemność. Mam swoja pracę zarobkową, a Sytobrunch
to moje hobby i sposób na życie.
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia przy wspólnym stole.

Wszystkich spragnionych dobrej kuchni i towarzystwa odsyłamy
na Instagram Magdy @sytobrunch.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Malina Majewska,
Mieszkam W Szczecinie, Wpadaj Na Szczecin
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Na Bornholm przenieśli
całe swoje życie
Naprawdę można zacząć wszystko od nowa! Nawet jeśli opuszcza się oswojony świat – przytulny dom, wypielęgnowany ogród, pracę, krewnych
i znajomych. Anna Wiśniewska wraz z mężem i synami zdobyli się na taką odwagę. Anna pożegnała pełną pasji pracę przy rękodziele z angielska
nazywanym scrapbookingiem, a także administrację w warsztacie samochodowym. Mąż, Bartosz, zawiesił własną firmę z branży elektrycznej.
Chłopcy, 15-letni Paweł i 13-letni Tomek, zostawili za sobą szkoły i kolegów, a także ukochany klub piłki nożnej. Rok temu rozpoczęli życie na nowo
na duńskiej wyspie Bornholm. Z panią Anną rozmawiamy o tym, jak przyjęli ich wyspiarze, co fascynującego jest w maleńkiej, a zarazem jednak
obcej społeczności i jak wije się rodzinne gniazdo w zupełnie nowym miejscu. A przede wszystkim pytamy o to, co spowodowało taką dramatyczną
zmianę w życiu ich rodziny.
Będąc mieszkańcem wyspy, z pewnością na Bornholm patrzy się
nieco inaczej niż z punktu widzenia turysty.

– Z punktu widzenia mieszkańca lato na Bornholmie zaczyna się, gdy
zaczynamy odczuwać napływ turystów. Robi się gwarno i tłoczno.
Niesamowite dla mnie jest to, że na plażach nie ma tłumów. Nie wiem
z czego to wynika. Pamiętam lato na plażach w Mielnie czy Sarbinowie.
Tutaj jest zupełnie inaczej. Może to skutek tego, że Bornholm ma ograniczoną liczbę miejsc noclegowych. Dzikie biwaki są tu zabronione, więc
każdy przybywający na wyspę turysta musi mieć wcześniej wykupioną
kwaterę. To limituje liczbę turystów.
W dodatku Bornholm jest miejscem, które przyciąga określony rodzaj
ludzi – są to albo rowerzyści, albo osoby ceniące ciszę, spokój i obcowanie z naturą, nastawione na piesze wycieczki i wypoczynek z dala od
innych, a nie szalone, nocne rozrywki. Z tego względu, nawet w szczycie
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sezonu turystycznego, Bornholm pozostaje sielskim, spokojnym miejscem.
Spora część mieszkańców wyspy pracuje w szeroko rozumianym przemyśle turystycznym. Ja także, zatem lato to dla mnie czas wzmożonej
pracy. Odpoczywaliśmy od jesieni do wiosny.
A jak jest na wyspie poza sezonem turystycznym?

Uwielbiam Bornholm poza sezonem! Wtedy staje się taki “mój”, cichy
i wyludniony. Jestem z natury samotnikiem, więc taki spokój bardzo mi
odpowiada. Gdy na wyspie nie ma już tak wielu turystów, wtedy ja ruszam w trasy rowerowe i spacerowe. Mogę cieszyć się pięknem Bornholmu, jego niesamowitą przyrodą i łagodnym klimatem.
Bornholmczycy są bardzo aktywni, niezależnie od wieku. Jeżdżą na
rowerach, biegają, uprawiają nordic walking, pływają kajakami, grają
w badmintona, piłkę nożną, ręczną, tenis stołowy i sama nie wiem
Styl życia

w co jeszcze. Mamy tu niezliczoną ilość stowarzyszeń sportowych.
Ja i mój mąż należymy do klubu saunowego, ponieważ jesteśmy fanami
tej formy regeneracji. Na saunę, która jest położona w małym porcie
5 km od naszego domu, jeździmy rowerami, mamy więc cały pakiet –
sport i relaks w jednym. A nasi synowie grają w piłkę nożną.
Bornholm to na pewno nie jest odpowiednie miejsce do życia dla ludzi
lubiących wielkomiejskie rozrywki, restauracje, nocne życie i gwar.
Po sezonie Bornholm znany turystom zamiera. Mieszkańcy odpoczywają po ciężko przepracowanym lecie. Większość restauracji zamyka się
w połowie października, ale akurat mnie to bardzo odpowiada.

Wyspa ma niecałe 600 km kw. powierzchni i jest równoległobokiem
o wymiarach 38 km równoleżnikowo i 28 km południkowo. Widziałaś już na niej wszystko?

Nie, skądże! Mieszkam tu dopiero od roku. Mam jeszcze bardzo dużo
do odkrycia. Choć miejsca polecane w przewodnikach turystycznych
chyba już wszystkie widziałam. Jedne zauroczyły mnie bardziej, inne
mniej. Są takie, do których chce mi się ciągle wracać. Piękno Bornholmu
tkwi w tym, że jest on niezwykle bogaty przyrodniczo. Mamy tu urokliwe, klimatyczne miasteczka, niesamowite klify, plaże każdego rodzaju
– od kamienistych, po uznaną za jedną z najpiękniejszych plaż Europy,
niesamowitą plażę Dueodde z najbardziej miękkim i białym piaskiem,
jaki kiedykolwiek widziałam. Bornholm zachwyca różnorodnością.
Mamy tu wodospady, cudowne, zielone lasy, jeziora w niesamowitych
kolorach, miejsca do wspinaczki i oczywiście moje ukochane morze,
które z każdej strony wyspy wygląda inaczej. Nie sposób też nie wspomnieć o rewelacyjnej sieci ścieżek rowerowych. Nie bez powodu Bornholm jest nazywany rajem dla rowerzystów. Tutaj nawet na miejskich
rondach są wytyczone specjalne pasy dla rowerów.
Czy czujesz, że to twoje miejsce?

Powoli do tego dojrzewam, zapuszczam korzenie, oswajam wyspę dla
siebie. To jest proces. Coraz bardziej czuję, że Bornholm to moje miejsce na ziemi. Przyjechałam tu mocno poturbowana ostatnim czasem
w Polsce. I każdego dnia buduję w sobie od nowa pewność siebie, wiarę
we własne siły, umiejętności oraz spokój. Nie boję się, że ktoś inny zacznie mi urządzać życie po swojemu. Odzyskałam poczucie sprawczości. Umiem na nowo zachwycać się pięknem otaczającego mnie świata,
dostrzegać i doceniać drobiazgi. No i mam morze na wyciągnięcie ręki,
parę minut spacerem od domu.

właściwie zostawić wszystko. Rodzinę, przyjaciół, firmę, ugruntowaną pozycję zawodową, dom z ogrodem, który kochałam całym sercem
i z którym wiążą mnie cudowne wspomnienia. Chłopcy – swoich kolegów, szkoły, drużyny piłkarskie. Ale czuliśmy, że nie mamy innego wyjścia. Rzeczywistość w Polsce była już dla nas nie do zniesienia. Z drugiej
strony, z perspektywy czasu mogę już stwierdzić, że takie trzęsienie
ziemi w życiu jest bardzo odświeżające. Zmiany powodują, że pewne
rzeczy możemy zrobić od nowa, inaczej niż przywykliśmy. To bardzo
rozwijające i ekscytujące doświadczenie.
Czym ta przeprowadzka jest dla Ciebie i twoje rodziny?

– Na pewno zmianą o 180 stopni. Ale zmianą na lepsze. Tutaj czujemy
się bezpiecznie, stabilnie. Społeczeństwo duńskie jest bardzo tolerancyjne, nie boi się różnorodności. Nasze dzieci chodzą do szkoły podstawowej z rówieśnikami z prawie całego świata, o każdym kolorze
skóry. Bardzo się cieszę, że moi synowie mogą dorastać w otoczeniu,
w którym różnorodność i tolerancja to zjawiska naturalne. Duńska szkoła zadziwia mnie bardzo pozytywnie. Jest kompletnie inna od polskiej.
Dzieciaki mają mnóstwo zajęć praktycznych, uczących ich współpracy,
ale także samodzielności. Dzieci w szkole co tydzień przygotowują posiłki, pracują w ogrodzie, często mają zajęcia poza szkołą, np. jeżdżą na
całodzienne wycieczki rowerowe. Nie ma tu ocen, nie ma ocen końcowych przed wakacjami. Na początku dzieci z innych krajów chodzą do
klas integracyjnych, w których największy nacisk jest na naukę języka.
Po indywidualnym dla każdego ucznia czasie, gdy jest już na to gotowy,
przechodzi do “normalnej” klasy.
Nie ma tu oficjalnych, sztywnych uroczystości “na galowo”, apeli.
Uczniowie mówią do swoich nauczycieli po imieniu, co bardzo skraca
dystans. Nauczyciel jest przewodnikiem i pomocnikiem w poszukiwaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności, oraz doświadczeń. W szkole nie
ma religii, jest za to religioznawstwo. Pamiętam, jak byłam zachwycona, gdy syn opowiadał mi o tym, że na religioznawstwie rozmawiali
o mitach nordyckich. Wychowanie seksualne jest tu po prostu jedną
z normalnych lekcji. Takich fundamentalnych różnic jest całe mnóstwo.

Początki były trudne, bo przyjechałam tu w maju ubiegłego roku.
W środku paniki i wielkiej niepewności spowodowanej wybuchem pandemii na świecie. Skutkiem tego było bardzo powolne zorganizowanie
wszystkich potrzebnych dokumentów i spraw urzędowych. Wszystko
było pozamykane, nikt nie wiedział, jak długo to wszystko potrwa.
Na szczęście sytuacja została opanowana, wymyślono i wprowadzono
jasne reguły funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości. Nosimy maseczki w zamkniętych pomieszczeniach, dezynfekujemy ręce, trzymamy dystans i testujemy się co najmniej raz w tygodniu. Aby wejść na
przykład do fryzjera czy masażysty, trzeba pokazać aktualny, negatywny wynik testu. Tak samo z restauracjami, które otwierają się na przełomie kwietnia i maja. To wszystko powoduje, że czujemy się bezpiecznie.
Jednocześnie jesteśmy odizolowani od kontynentu i wielkich skupisk
ludzkich. Dzięki temu żyje się tu teraz chyba łatwiej.
Skąd pomysł na zamieszkanie na Bornholmie?

“Ponieważ tu jest ładnie” – tak zawsze odpowiadamy, gdy znajomi pytają nas, dlaczego akurat Bornholm, ale to jest prawda, choć nie cała.
Podjęliśmy decyzję o wyprowadzce z Polski z powodów politycznych.
Nie mieliśmy już siły na życie w pisowskiej Polsce, ostatnie kilka lat dało
nam poważnie w kość pod względem emocjonalnym. Zdecydowaliśmy,
że nie chcemy takiego życia dla naszych dzieci. A Bornholm znaliśmy
z wcześniejszych wyjazdów i byliśmy nim oczarowani. Za każdym razem, gdy stąd wyjeżdżaliśmy, ogromnie tęskniłam za tym miejscem
i czułam, że kawałek mnie tu zostaje. Bornholm wydawał się nam też
bardzo bliski ze względu na odległość (100 km w linii prostej od Kołobrzegu). Wyobrażaliśmy sobie, że nie będzie żadnych problemów
z częstymi wizytami w Koszalinie. Covid pokrzyżował nam te plany i od
czasu wyprowadzki jeszcze w Polsce nie byliśmy.
Taka decyzja na pewno nie jest prosta?

Decyzja o wyprowadzce z Polski nie była dla mnie łatwa. Musieliśmy
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Chyba na zawsze zapamiętam, jak trzy miesiące po przeprowadzce
nasz starszy syn przyszedł do nas i powiedział, że nam bardzo dziękuje,
że wyjechaliśmy z Polski i przyjechaliśmy właśnie tu.
Na Bornholmie ludzie są uśmiechnięci, życzliwi i pomocni. Społeczeństwo jest tu bardzo odpowiedzialne, solidarne i otwarte. Czuję, że jestem tu częścią bardzo fajnej, międzynarodowej wspólnoty i z przyjemnością zapuszczam tu korzenie.
Od czego zaczęliście, kiedy przyszedł Wam do głowy pomysł przeprowadzki?

Od pomysłu do przyjazdu na Bornholm minęły, o ile dobrze pamiętam,
ponad dwa lata. Tyle zajęło nam pozamykanie wszystkich spraw, które
nas otaczały w Polsce. Zamknięcie firmy, sprzedaż domu, znalezienie
pracy na Bornholmie i jakiegoś miejsca do zamieszkania na początek.
Nie jest to teraz łatwa sprawa. Z powodu pandemii rynek nieruchomości na Bornholmie oszalał. Mam wrażenie, że teraz wszyscy Duńczycy
chcą tu mieszkać.
Będąc obcokrajowcem, aby otrzymać pozwolenie na pobyt w Danii,
trzeba mieć tu pracę lub wykazać wystarczającą ilość środków finansowych. I właśnie od tego zaczęliśmy, czyli od szukania zatrudnienia.
Nie jest to proste bez znajomości języka duńskiego, ale poradziliśmy
sobie z tym. Kolejnym krokiem było wynajęcie mieszkania, kontakt ze
szkołą, oraz z klubem piłkarskim, bo to było bardzo ważne dla naszych
synów. Obaj w Koszalinie trenowali piłkę nożną i chcieli to kontynuować również tutaj.
Jakie są plusy i minusy mieszkania na Bornholmie?

Bornholm to takie cudowne miejsce, które każdy zdobywa i oswaja po
swojemu. Ja kocham morze i to, że mogę się przy nim znaleźć o każdej
porze dnia i nocy jest dla mnie niesamowicie ważne. Mam wschody i zachody słońca nad morzem na wyciągnięcie ręki i bardzo mnie to cieszy.
Nieustający kontakt z przyrodą, bardzo bogatą i niesamowicie różnorodną, to kolejny plus mieszkania tutaj. W obecnych czasach plusem
jest również pewna izolacja od skupisk ludzkich. Jestem też bardzo zadowolona z tego, że społeczność Bornholmu składa się z ludzi praktycznie z całego świata. W szkole językowej mamy znajomych z krajów leżących na wszystkich kontynentach. Od Kolumbii, przez Erytreę, Filipiny,
Nową Zelandię, Australię, Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielką Brytanię
po Ukrainę. I wszyscy jesteśmy w Danii równi i tak samo traktowani.
To wspaniałe uczucie, szczególnie po polskich doświadczeniach. Bardzo
odpowiada mi tutejsze podejście do pracy i odpoczynku. W pracy dajemy z siebie 150%, ale czas wolny należy wyłącznie do nas. I ja wtedy
wsiadam na rower i jadąc po tych wszystkich nadmorskich ścieżkach
rowerowych, wdychając zapach morza i słysząc skrzek mew czuję, że
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żyję pełnią życia. To cudowne uczucie.
To same zalety. Są jakieś minusy?

Na pewno utrudniony kontakt z rodziną w Polsce. Do sytuacji, która była zawsze, czyli do ograniczonego czasu kursowania promu
„Jantar” na trasie Kołobrzeg – Nexø, który zwykle pływał od kwietnia do października, dołożyły się ograniczenia związane z covidem.
Z powodu tego, że mieszkamy na wyspie, musieliśmy wydobyć z siebie ukryte pokłady cierpliwości – tutaj nic nie dzieje się szybko, od ręki
i na już. Na wszystko trzeba czekać, ale to ma też swoje dobre strony.
Dla niektórych ludzi minusem byłaby też bardzo niewielka ilość sklepów, na Bornholmie mamy tylko jedną galerię handlową, ale mnie ta
sytuacja zupełnie nie przeszkadza. Od bardzo dawna zakupy – poza
spożywczymi – robię w internecie, więc przeprowadzka na Bornholm
niczego w tym zakresie u mnie nie zmieniła. Jedyne, czego mi brakuje to
znanych z Polski warzywniaków. Miejsc, gdzie można kupić sezonowe,
świeże warzywa i owoce. Tutaj tego niestety nie ma. Warzywa i owoce
kupuje się w marketach, takie same o każdej porze roku.
No i oczywiście mieszkając tu trzeba się liczyć z jesiennymi sztormami.
Natura na Bornholmie dobitnie pokazuje, jak mały jest człowiek wobec
jej potęgi.
Co poleciłabyś na wyspie szczególnie?

Ja, będąc w różnych miejscach turystką, bardzo lubię zejść z typowych
turystycznych szlaków i troszkę się zgubić. I to samo polecam wszystkim odwiedzającym Bornholm.
Na pewno warto powłóczyć się po bocznych uliczkach w Rønne – największym mieście i stolicy Bornholmu, leżącym na zachodnim wybrzeżu. Tamtejsze kolorowe domki i zadbane uliczki są bardzo urokliwe.
Warto też przejechać wyspę dookoła, najlepiej rowerem i zatrzymywać
się na różnych plażach. Będą skaliste, kamienisto – piaszczyste, wydmowe, przeróżne. Każda inna a wszystkie piękne. Warto dojechać do najwyżej położonego miejsca na Bornholmie i zobaczyć jezioro Opalsøen.
Latem na otaczających je wzgórzach zamontowana jest tyrolka, którą
zjeżdża się do jeziora. Jest to wielka frajda i zawsze jest tam wielu chętnych. W pobliżu znajdują się średniowieczne ruiny zamku Hammershus,
położone niezwykle malowniczo na wzgórzu nad samym morzem, cieszące się wielkim zainteresowaniem turystów. Polecam też zwiedzenie
kamieniołomu w Vang. To miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
Podobnie jak skały w Randkløve, największy w całej Danii wodospad
Dondalen, czy przepiękny las Almindingen wraz z przebiegającą przez
sam jego środek Doliną Echa – Ekkodalen. Jeśli ma się szczęście, można tam zobaczyć żubry pochodzące z Białowieży. Mnie się raz udało
i było to dla mnie wielkie przeżycie. Miejsc, w których aż zaparło mi dech
z wrażenia, jest na Bornholmie całe mnóstwo.
Styl życia

Z całego serca polecam też rejs na maleńką wyspę Christiansø.
Tam czas się zatrzymał w XIX wieku, a panującej atmosfery nie da się
opisać słowami.

jak w Polsce. Bałtyk niestety wymiera, już prawie nie ma w nim ryb i jest
to tak samo ciężkie dla ludzi żyjących z rybołówstwa na Bornholmie,
jak i w Polsce.

Miłośnicy rękodzieła i sztuki czują się na Bornholmie wspaniale. Bornholm słynie z przepięknej ceramiki i wyrobów szklanych, a sklepików
z rękodziełem w każdym miasteczku jest bardzo dużo, choć najwięcej
i najbardziej znane i cenione są chyba w Aakirkeby, w Svaneke i w Nexø.
Wiele z nich to naprawdę maleńkie dziuple, które kryją w sobie prawdziwe skarby.

Nową rzeczą, z której zdałam sobie sprawę mieszkając tutaj jest
transport drogą morską przez Bałtyk. Przypływają nią rzeczy, które
kupujemy w internecie, przypływa zaopatrzenie tutejszych sklepów.
My sami, aby dostać się na kontynent, musimy tę drogę pokonać, a Bałtyk nie zawsze jest przyjazny i spokojny, więc czasami ta droga staje się
piekielnie trudna do przebycia. To dla mnie nowa, nieznana wcześniej
perspektywa.

A kulinarne smaki?

Jeśli chodzi o smaki Bornholmu, to bardzo polecam wędzonego śledzia
z grubą solą i ciemnym chlebem, który doskonale smakuje z jasnym piwem. Danie to jest podawane w każdej bornholmskiej wędzarni. Pycha!
Czy na wyspie jest Polonia, z którą utrzymujecie kontakt?

Dane oficjalne mówią, że na wyspie mieszka około 500 Polaków wobec ogółem prawie 40 000 mieszkańców. To spora grupa. Nie znamy
się oczywiście wszyscy, ale jest kilka polskich rodzin w Nexø, gdzie
mieszkamy, z którymi się przyjaźnimy i pomagamy sobie nawzajem.
Chyba wszyscy nowi przybysze na początku szukają kontaktu ze swoimi rodakami. To naturalne i zrozumiałe, ze względu na możliwość porozumienia się i precyzyjnego przekazania swoich myśli i zamiarów.
Z czasem, wraz ze wzrostem umiejętności prowadzenia rozmowy po
duńsku, grono znajomych, z którymi wchodzi się w bliższe kontakty, powiększa się w sposób naturalny. Znajomość języka angielskiego też jest
pomocna. Choć teraz, w czasach pandemii, te kontakty międzyludzkie
i zawieranie nowych znajomości są mocno ograniczone, na całym świecie, nie tylko tutaj.
A jacy są wyspiarze? Chętnie przygarniają nowe osoby do swojego
towarzystwa?

Są przyzwyczajeni do tego, że na Bornholm przybywają ludzie z całego świata. Są otwarci, sympatyczni i pomocni. Ale też z tego powodu,
że przez wyspę przewija się co roku mnóstwo ludzi pracujących tu tylko w sezonie letnim, tubylcy są zdystansowani w stosunku do nowych
osób. Gdy po jakimś czasie okazuje się, że ci nowi zapuszczają tu korzenie, pracują na stałe, a ich dzieci chodzą tu do szkoły i wszyscy próbują
mówić w tutejszym języku, ten dystans ulega skróceniu aż w końcu znika. Tak było przynajmniej w naszym przypadku.
Jak wygląda Bałtyk z duńskiej perspektywy?

Pod względem przyrodniczym Bałtyk tutaj jest dla mnie zupełnie inny
niż po polskiej stronie i niezwykle różnorodny. Woda ma inny kolor, jest
przejrzysta i czysta. Charakter linii brzegowej zmienia się co kilka kilometrów. Gdy patrzę na pracę rybaków, to jest ona tu tak samo ciężka
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Wyjechaliście właściwie niedawno. Bierzecie pod uwagę ewentualny powrót?

Nie planujemy powrotu do Polski. Nie takiej, jaką się teraz stała. Swoją
przyszłość wiążemy z Bornholmem. Mamy tu pracę, nasze dzieci chodzą
tu do szkoły i planują tu dalszą edukację. Mamy kilka fajnych planów zawodowych, właśnie kupiliśmy dom, a ja urządzam już ogród, w którym
chcę spędzać czas również, gdy będzie już “dojrzały”. Dobrze nam tu.
Choć po ostatnim czasie nauczyłam się z dystansem podchodzić do planowania długookresowego. Nikt z nas nie wie, co się jeszcze wydarzy
i jak to wpłynie na nasze życie. Trzeba żyć tu i teraz i czerpać z tego pełnymi garściami. Mój mąż ma na to trafne określenie – trzeba wyciskać
każdy dzień jak cytrynę, do końca. I tak żyjemy.
Co lubisz na Bornholmie, czego nie miałaś okazji robić w Polsce?

Uwielbiam, gdy budzą mnie mewy latające wczesnym rankiem za
oknem. Uwielbiam wskakiwać na rower w każdej wolnej chwili i jeździć
wzdłuż wybrzeża wdychając zapach morza. Bardzo lubię morsować,
a zaczęłam to robić dopiero tutaj. Dużo frajdy sprawia mi granie w gry
planszowe z chłopakami i naszymi przyjaciółmi, bardzo doceniam te
wspólne chwile. Cieszy mnie ogromnie to, że poznałam tu tak wielu fajnych ludzi z całego świata, i że wszyscy jesteśmy tu “u siebie”. Uwielbiam wspólne z moim mężem spacery i włóczęgi nad brzegiem morza,
w poszukiwaniu nowych, nieodkrytych jeszcze miejsc. Uwielbiam saunowanie z widokiem na bezkres Bałtyku i to, że aby się ochłodzić trzeba
po prostu wskoczyć do morza.
To na Bornholmie w końcu, pierwszy raz w życiu miałam okazję jeść
śniadanie i pić kawę o wschodzie słońca, na plaży, przykrytej aż do kolan śniegiem. To było niezapomniane przeżycie, ale znając już trochę tę
wyspę jestem przekonana, że takich przeżyć jest jeszcze wiele przede
mną.

rozmawiała: Anna Zawiślak / foto: materiały bohaterów
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Moc silnika: 204 KM

Prędkość maksymalna: 209km/h
Przyśpieszenie: 0,6-100km/h[s]
Średnie spalanie: 5,3l/100km

Piękny i wszechstronny
Land Rover Discovery Sport
Ludzie od wieków kojarzyli konie z ich wytrzymałością, szybkością i wolnością. Oprócz tych cech, często je hodowano ze względu na ich piękno
i wdzięk. Nie bez powodu nazwano koniem mechanicznym jednostkę mocy odpowiadającą za moc silnika. Nasz bohater ma w sobie dużo mocy
o czym przekonacie się poniżej i posiada wszystkie cechy przypisane tym szlachetnym zwierzętom. Jest wytrzymały, jest szybki i daje kierowcy
poczucie wolności.
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Motoryzacja

Elegancki z wyglądu, wygodny w użyciu i zaawansowany technicznie
bardziej niż kiedykolwiek. Land Rover Discovery Sport, bo o nim mowa,
potwierdza swoją klasę, co przekłada się na jego popularność – to jeden
z najchętniej kupowanych modeli Land Rovera.
Fenomen tego modelu tkwi w jego uniwersalności. Nie tylko posłuży
nam jako terenowe auto z napędem na cztery koła, którym możemy
przemierzać trudno dostępne tereny, nie bojąc się kurzu, błota i wody.
W Discovery Sport możemy się wybrać również na przejażdżkę po mieście, zakończoną kolacją w jakiejś miłej restauracji, niekoniecznie ubrani w ciuchy do survivalu.
Wspomniany napęd 4x4 gwarantuje pewne prowadzenie samochodu,
zarówno w mieście, jak i w terenie. Na śliskich nawierzchniach, takich
jak trawa lub śnieg, moment obrotowy można wyważyć pomiędzy
przednimi i tylnymi kołami, aby zmaksymalizować przyczepność samochodu. W dopasowaniu się do wymagań terenu, pomoże nam system
Terrain Response 2, który monitoruje warunki na drodze lub w terenie
i wybiera jeden z czterech, najbardziej odpowiednich trybów jazdy.
Kolejnym udogodnieniem, w trakcie jazdy jest technologia ClearSight,
czyli system kamer dzięki którym można kontrolować maskę pojazdu
oraz wyświetlać auta i koła podczas jazdy. Kolejnym, który wymaga
dodatkowego zamówienia, jest czujnik wody. Pomoże on bezpiecznie
przeprawić się przez wodę i ostrzeże nas, kiedy głębokość brodzenia
dojdzie do maksymalnego dla nas poziomu. Discovery Sport to także

silny samochód - ma zdolność holowania przyczepy o masie do 2500 kg.
Do tego zapakujemy do niego (w wersji 5 foteli) aż 1179 litrów bagażu.
Discovery Sport, pomimo terenowej duszy, to stylowe auto, które dobrze się prezentuje również w wielkomiejskim pejzażu. Płynna linia,
reflektory LED, skórzana tapicerka w kolorze Light Oyster i podsufitka
o tej samej, skórzana kierownica i regulowane przednie fotele. Cyfrowy
wyświetlacz kierownicy, 10 calowy ekran dotykowy, analogowe wskaźniki kierowcy z centralnym wyświetlaczem TFT, cyfrowe radio DAB,
Apple Car Play i Android Auto Przyjemnie, wygodnie i bezpiecznie. Bezpiecznie, bo Land Rover wyposażony jest w szereg systemów i asystentów. Posiada m.in. system hamowania awaryjnego, kamerę cofania,
system wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, tempomat
z ogranicznikiem prędkości, asystenta pasa ruchu, czujnik bezpiecznego wysiadania dla pasażerów z tyłu, system rozpoznawania znaków
drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości i asystenta martwego punktu.
Na dłuższą trasę i wycieczkę po mieście. Żeby trochę się pobrudzić
i jednocześnie zaimponować eleganckim autem. Land Rover wygrywa
swoją wszechstronnością, w każdym otoczeniu.
Ten wyjątkowy model jest dostępny w bardzo korzystnym finansowaniu Arval, a odwiedzając salon można skorzystać z jazdy próbnej.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie | Bońkowscy British Auto
Ustowo 58, 70-001 Szczecin +48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl
www.british-auto.landrover.pl/contact-us |
/ JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

Porsche Road Tour
Porsche Road Tour, to formuła, która na stałe wpisała się w kalendarz prestiżowych wydarzeń w Sopocie. To także doskonała okazja, aby poznać
gamę modeli Porsche w ich naturalnym środowisku i unikalna możliwość odbycia jazdy różnymi samochodami, w różnych warunkach. Specjalnie przygotowane trasy pozwalały uczestnikom wydarzenia przetestować Porsche na wąskich, krętych drogach, także tych dosyć nierównych,
ale i w ruchu miejskim i drogach szybkiego ruchu.

im / foto: materiały prasowe

Elektryk napędzany przygodą.
Nowe Porsche Taycan Cross Turismo.
Już dostępne w Porsche Centrum Sopot.
Za każdym zakrętem może kryć się zew przygody.
Dlatego nowe Porsche Taycan Cross Turismo to elektryk, który nadąży
za Twoim aktywnym stylem życia i nieodpartą ciekawością świata.
Jego uterenowiony charakter i adaptacyjne pneumatyczne zawieszenie
pozwolą Ci zjechać z głównej drogi, kiedy tylko tego zapragniesz.

Zapraszamy do salonu:
Porsche Centrum Sopot
Auto LELLEK Group
Al. Niepodległości 956
81-861 Sopot
tel.: +48 58 550 911 0
www.porsche-sopot.pl

Porsche Taycan Cross Turismo. W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym 22,4-26,4 kWh/100 km,
emisja CO2 0 g/km, zasięg w cyklu mieszanym 388-456 km (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii
elektrycznej i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera marki Porsche
lub sprawdź na stronie www.porsche.pl/porsche-wltp.

Mały ale wariat,
czyli kultowy Lotus 7
Jest mały, jest lekki, bo waży ok. 600 kg, jest zwinny, jest szybki… i do tego można go własnoręcznie złożyć.
Lotus 7 to kultowe brytyjskie auto, pojazd niezwykły, nazywany nieco żartobliwie „motocyklem na czterech
kołach”.
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Motoryzacja

To minimalistyczne cacko trafiło w ręce Mateusza Zakrzewskiego
z firmy Reincarnation, która zajmuje się renowacją zabytkowych samochodów. – To było moje wymarzone auto – wyznaje Mateusz Zakrzewski – Jeździłem w swoim życiu wieloma samochodami, ale to Lotus daje
kierowcy najlepszą integrację z samochodem.
Filozofia brytyjskiej marki opiera się na niewielkiej masie i doskonałych
właściwościach jezdnych. Została w końcu stworzona do jazdy po torze wyścigowym. Lotus pojawił się w 1957 roku a zaprojektował go założyciel marki Colin Chapman. W 1973 roku prawa do tego auta przejęła
również brytyjska firma Caterham, która do tej pory tworzy świetne,
dwuosobowe, sportowe samochody z otwartym dachem.
Chapman sprzedawał Siódemkę w postaci zmontowanej, ale także
w formie zestawów do samodzielnego montażu przez nabywcę. Wydawać by się mogło, że był to ukłon w stronę prawdziwych pasjonatów
motoryzacji i wielbicieli modelarstwa, ale powód okazał się być znaczniej prozaiczny i mniej romantyczny – chodziło bowiem o podatki. Dzięki takiemu zabiegowi podatek przy rejestrowaniu tego auta był znacznie niższy niż dla innych aut sportowych. – Mój Lotus jest składakiem
– mówi Mateusz. – Wszystkie części są na licencji, więc nie ma mowy
o tzw. podróbkach, których na rynku nie brakuje. Swoją siódemkę składałem z przerwami przez 5 lat. T była ogromna frajda pracować nad nią.
Lotus 7 jest mały i zwinny i taki miał być od samego początku. Champan, nie pragnął kolejnego typowego samochodu. Miał zupełnie na to
inne spojrzenie. Dlaczego nie można zbudować samochodu na tyle
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lekkiego, że do jego napędu mógłby wystarczyć mały silnik i na tyle
prostego, żeby samemu naprawić większość usterek? – zastanawiał się
i stwierdził: Jak jest „coś” proste, to jest lekkie, a lekkość to oszczędność paliwa i dobre osiągi. I tak też zrobił.
Siódemka faktycznie wyróżniała się. Gdy inne modele Lotusa
miały opływowe kształty, ten miał długi nos, odstające błotniki z umieszczonymi na nich reflektorami i prawie pionową szybę.
Wąski kokpit i siedzenia umieszczone przy tylnej osi dodawały sportowego charakteru. To ostatnie poprawiło rozkład masy pomiędzy osiami. Auto było niskie, a podłogę od drogi dzieliło naprawdę niewiele –
Mnie od jezdni dzieli jakieś 15 cm – śmieje się Mateusz. W trakcie jazdy
czuje wszystko, każdą nierówność czy wybój. To samochód, który wymaga od kierowcy umiejętności. Jest bardzo daleki od tego co aktualnie
jeździ po ulicach. Mam na myśli nowoczesne, naszpikowane techniką
auta. W przypadku tego pojazdu przypominamy sobie, że jazda samochodem ma przede wszystkim sprawiać radość
A jechać Lotusem można oczywiste szybko, nawet 200km/h. To auto
rajdowe, nawet z wyglądu przypomina dawne bolidy, którymi ścigali się
kierowcy wyścigowi. I tak jak wspominał Mateusz Zakrzewski – wymaga od prowadzącego go umiejętności, gdyż w Siódemce wszystko jednak zależy od nas. Nie ma asystentów bezpieczeństwa czy systemów,
które uchronią nas przed kolizją. Jest tylko człowiek i maszyna. Do tego
niewielka, lekka, szybka i w uroczy sposób zuchwała.

autor: Aneta Dolega / foto: Agnieszka Kasprowiak
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Motoryzacyjne absolutne nowości
To będzie ważny weekend dla szczecińskiego rynku motoryzacyjnego. Już niebawem zaprezentują się dwa nowe modele aut: 21 sierpnia – Lexus NX
oraz 22 sierpnia – Toyota Yaris Cross.
Premiera pierwszego z aut będzie miała miejsce szczecińskim salonie
Lexusa. Nowy NX reprezentuje pierwszy krok w transformacji marki
i otwiera nowy rozdział w jej historii. Wyznacza nowe kierunki w projektowaniu nadwozia i wnętrza oraz wprowadza nowe napędy, w tym
pierwszy elektryczny napęd hybrydowy plug-in w gamie Lexusa. Nowy
NX jest bardziej dynamiczny i zapewnia przyjemniejsze, bardziej bezpośrednie wrażenia z jazdy. Otrzymał także system multimediów i łączności nowej generacji oraz zaawansowane technologie poprawiające
bezpieczeństwo, komfort jazdy i wygodę użytkowania auta. 95 procent części samochodu zostało zastąpionych nowymi komponentami.
NX 450h+, to pierwszy model z elektrycznym napędem hybrydowym
plug-in w gamie marki. Natomiast NX 350h jest modelem z napędem hybrydowym czwartej generacji oraz z większą o 22 procent mocą i zredukowanymi o 10 procent emisjami. NX to także pierwszy model Lexusa
z kokpitem kierowcy stworzonym zgodnie z koncepcją Tazuna. Samochód wyposażony jest również w zupełnie nowy system multimediów
z asystentem głosowym Hey Lexus oraz Lexus Safety System + trzeciej
generacji i rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa.
Drugi z premierowych samochodów – Toyota Yaris Cross zaprezentuje się na szczecińskiej Łasztowni. To zupełnie nowa jakość w mieście.
W tym modelu przemyślany design miejskiego auta spotyka się z wygodą samochodu z segmentu SUV. Od wysokiej pozycji za kierownicą, przez przestronne wnętrze, do wyjątkowego połączenia techno-

TOYOTA Kozłowski
Szczecin | ul.Mieszka I 25b, Struga 17
www.toyotaszczecin.pl

logii hybrydowej z inteligentnym napędem na wszystkie koła AWD-i.
To samochód równie dynamiczny, co wyrafinowany. Toyota Yaris Cross
oferuje spory prześwit i muskularną sylwetkę nadwozia, którą uzupełniają duże felgi aluminiowe. Jazda po mieście nigdy nie była prostsza.
Auto daje prowadzącemu pewność za kierownicą i wyróżnia się niezwykłym stylem. To także hybryda z inteligentnym napędem na wszystkie
koła AWD-i. Układ hybrydowy z silnikiem o pojemności 1,5 litra zapewnia świetne osiągi przy imponująco niskim zużyciu paliwa.
Od pokonywania zakrętów na mokrym asfalcie, po przyspieszanie
na szutrowej drodze inteligentny napęd na wszystkie koła zapewnia
stabilność i przyczepność, chroniąc kierowcę we wszystkich warunkach. Dodatkowe tryby pracy Trail i Snow w układzie AWD i pomagają dostosować charakterystykę układu napędowego do sytuacji
pogodowej. Na oblodzonej, zaśnieżonej lub błotnistej nawierzchni
ograniczają buksowanie i poślizg kół, utrzymując zadany tor ruchu
i zapobiegając ugrzęźnięciu. Toyota Yaris Cross wyposażona jest także
w otwierane bezdotykowo elektrycznie unoszone drzwi bagażnika.
Składana w proporcjach 40:20:40 tylna kanapa pomoże przewieźć wygodnie wiele rodzajów bagażu. System Smart Cargo to dodatkowa przestrzeń lub bezpieczny schowek pod podłogą auta. Natomiast elastyczny
pas transportowy zabezpieczy torby lub rower przed przesuwaniem się
w trakcie jazdy.

autor: ds/foto: materiały prasowe

Lexus Szczecin
ul. Mieszka I 25 | Szczecin | tel.: 91 433 35 88
www.lexus-szczecin.pl

ZŁOTY TREND
Odwiedź Mennicę Mazovia
i kup „złotą szóstkę”, najpopularniejsze
monety lokacyjne.

DLACZEGO WARTO?
Kupując monetę lokacyjną, możesz ją w razie potrzeby
sprzedać w dowolnym miejscu na świecie.
Każda z nich wykonana jest ze złota o próbie 999,9.

info@mennicamazovia.pl

+48 91 425 80 20

WWW.MENNICAMAZOVIA.PL

Mieszkaj komfortowo,
wypoczywaj aktywnie
Osiedle Półwysep Dziwnów, które buduje Marina Developer, położone jest bezpośrednio nad Zalewem Kamieńskim i Zatoką Wrzosową. Lokalizacja mieszkań zapewnia nie tylko widok na wodę, ale też dostęp do szeregu atrakcji turystycznych Dziwnowa, pozwalają aktywnie spędzić czas.

Zaledwie 10 km od Kamienia Pomorskiego, 20 km od Wolińskiego Parku
Narodowego i 60 km od lotniska Szczecin–Goleniów powstaje 130 wygodnych apartamentów. Pod naszą lupę trafił jeden z nich. Mieszkanie
o metrażu 47 m² położone jest na pierwszym piętrze, skąd rozciąga się
piękny, panoramiczny widok na wodę – widać ją przez całą przeszkloną
ścianę, która wychodzi bezpośrednio nad Zalewem Kamieńskim i Zatoką Wrzosowską. Taka lokalizacja daje gwarancję, że w przyszłości żadna nowa inwestycja tam już nie powstanie i widok nie ulegnie zmianie.
Budowa trwa

Elewacja pierwszego budynku jest już zakończona, co daje obraz,
jak będzie wyglądał realizowany obecnie etap. Trwają prace wewnątrz mieszkań, prowadzące do wykończenia ich pod klucz. Deweloper uwzględnia potrzeby klientów zarówno pod kątem powierzchni,
jak i rozkładu funkcjonalnego wnętrz. Inwestorzy mogą wybrać określoną paletę rozwiązań, dzięki którym bez dodatkowych prac remontowych mogą zamieszkać lub urządzić mieszkanie pod wynajem. Współ-
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pracujący z Mariną Developer touroperator gwarantuje profesjonalne
i bezpieczne zajęcie się zakupionym apartamentem. Lokale mają metraż od 27 do 71 m2, a rozkład obejmuje od 1 do 3 pokoi. Oczekującym
większych powierzchni proponowana jest współpraca z architektem,
który spersonalizuje układ wybranych mieszkań. Każdy apartament
ma ogródek lub balkon, a także – co ważne – własne miejsce postojowe. Inwestycja to kompleks precyzyjnie zaprojektowanej przestrzeni
mieszkalnej i rekreacyjnej, która spełni oczekiwania rodzin z dziećmi,
miłośników zwierząt, ale także pasjonatów sportu.
Więcej niż plażowanie

Dziwnów wyróżnia się na tle tradycyjnych nadmorskich kurortów ofertą, jaką przygotował dla mieszkańców i turystów. Poza biernym wypoczynkiem można tu wypocząć bardzo aktywnie, korzystając z wypożyczalni specjalistycznego sprzętu oraz szkółek i odpowiednich kursów.
Na swoje inwestycje Marina Developer celowo wybiera lokalizacje nad
wodą. W okolicy można żeglować jachtem, pływać motorówką, kajaDesign

kiem (do wyboru jezioro, zalew, zatoka, rzeka, morze), deską SUP , uprawiać windsurfing i kitesurfing (oferując w okolicy aż 4 świetne spoty dla
mniej i bardziej zaprawionych w boju miłośników ślizgania z latawcem),
jeździć skuterem wodnym.
Okolice Dziwnowa warto też poznawać z perspektywy dwóch kółek.
Do dyspozycji turystów są leśne ścieżki rowerowe, ekstremalna trasa
z Dziwnowa do Dziwnówka oraz spokojne leśne ścieżki do Łukęcina i Pobierowa czy aleja dębowa do Wrzosowa. Przebiega tędy także Międzynarodowy Szlak Rowerowy R10 (inaczej Nadmorski Szlak Hanzeatycki
lub EuroVelo 10), który okrąża basen Morza Bałtyckiego i zachwyca niecodziennymi widokami. Popularnością cieszą się też zachodniopomorski fragment Velo Baltica i regionalne trasy rowerowe.
Aktywny wypoczynek umożliwiają też położone w pobliżu Dziwnowa
pola golfowe. Amber Baltic Golf Club poza 9- i 18-dołkowym polem zaprasza też na liczne wydarzenia i zawody o różnym stopniu zaawansowania, w których można brać udział lub podziwiać je, wypoczywając
na tarasie z barem. To miejsce z tradycjami – odbyły się tu pierwsze
Otwarte Mistrzostwa Polski i pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski
0
Amatorów. Z kolei Kamień Country Club to projekt turystyczno-rekreacyjny, który oferuje 18-dołkowe pole mistrzowskie, liczne turnieje oraz
zaplecze gastronomiczne.
Poczuj siłę morza

Lokalizacja na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim, czyli na trasie
najkrótszej drogi wodnej z Berlina do Skandynawii, w bliskim sąsiedztwie miejskiej przystani sezonowej, plaży, mariny i popularnej restauracji sytuuje dziwnowską inwestycję w jednym z ważniejszych w naszym
województwie centrów żeglarstwa i sportów wodnych. Wodny szlak
prowadzi stąd do Mariny Dziwnów, Kamienia Pomorskiego, Wolina,
na Zalew Szczeciński lub Bałtyk. Co roku w Dziwnowie odbywają się regaty i zawody żeglarskie, które przyciągają tłumy widzów i uczestników
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odwiedzają też tamtejszy port jachtowy, który od powstania w 2013
roku zachwyca swoim niepowtarzalnym klimatem – nie bez powodu
został on wyróżniony certyfikatem „Pięciu Bursztynowych Kotwic”.
Dziwnów zapewnia dostęp do wyjątkowo nowoczesnej bazy żeglarskiej,
pozwalającej bezpiecznie cieszyć się prawdziwą morską przygodą.

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe

Nowoczesność w stylu eko

Wybierając dom zwracamy uwagę na różne elementy. Najczęściej na jego powierzchnię, wygląd, położenie i cenę. Ekologiczny, a co za tym idzie
bardziej oszczędny tryb życia, również dotyczy nieruchomości. Dlatego ten czynnik coraz częściej jest brany pod uwagę, gdy decydujemy się na
zakup domu. Inwestycja „Prosto z serca” w Mierzynie z biura nieruchomości Atelia Agnieszki Zalewskiej idealnie spełnia te kryteria.
Przestronność i bezpieczeństwo

Nowa Inwestycja na Osiedlu Jerzego to duże powierzchnie (zabudowa
bliźniacza o metrażu 160 m2) wraz z pięknymi ogrodami (każdy po 500
m2). Wszystkie doskonale zaprojektowane z ergonomicznymi wnętrzami. To również elegancja z nowoczesnym i bezpiecznymi rozwiązaniami. Cicha okolica, odpowiednio zdystansowana do ruchu ulicznego,
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w sąsiedztwie innych domów jednorodzinnych. W bliskim sąsiedztwie
znajdują się: szkoła, przedszkole, sklepy, a także miejsca przeznaczone do relaksu i aktywnego spędzania czasu – obiekty sportowe, basen
a także salony kosmetyczne. Oprócz tego w bryle budynku znajduje się
garaż a na podjeździe pod domem dodatkowe miejsca postojowe.

Design

Ekologiczne rozwiązania

Wiemy również jak ważne jest zdrowe środowisko, dlatego w trosce
o nie postawiliśmy na ekologię! W naszej inwestycji znalazły się instalacje wytwarzające energię ze źródeł naturalnych, takie jak panele fotowoltaiczne, solary czy instalacje pod pompy ciepła.
Domy wyposażone są w kompletną instalację fotowoltaiczną, która
ma zabezpieczyć całkowite zapotrzebowanie domu na energię elektryczną. Potencjalne nadwyżki wyprodukowanego prądu będzie można
oddać do sieci latem i wykorzystać je zimą. Ponadto domy są zeroemisyjne, co oznacza, że nie emitują do atmosfery żadnych pyłów, tlenków,
siarczków czy trujących oparów.

Zdrowe technologie

Ściany budynków wchodzących w skład inwestycji wykonane zostały
przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Są to tzw. domy
z przegrodą jednorodną oddychającą. Zapewnia to doskonałą termoizolację, co powoduje, że nie ma potrzeby stosowania bardzo toksycznych materiałów dociepleniowych takich jak styropian czy wełna.
Każdy budynek ogrzewany jest podczerwienią (infrared). To aktualnie
najnowocześniejsze systemy ogrzewania domów. Nie potrzeba instalacji, rur, grzejników, pieców, kotłów itp. Systemy są antyalergiczne i antybakteryjne. Każde pomieszczenie można oddzielnie zaprogramować
pod kontem temperatur wg swoich potrzeb. Sterowanie za pomocą
smartfona lub z panelu wewnątrz domu.

Atelia Nieruchomości
e–mail: biuro@atelianieurchomosci.pl | telefon: +48 91 823 88 04
www.telianieruchomosci.pl

RAJSKIE LATO W OGRODZIE
Lato to najprzyjemniejsza część roku. Znowu cieszymy się ciepłymi i słonecznymi dniami. Pogoda sprzyja przebywaniu
na zewnątrz, z czego bardzo chętnie korzystamy. O tej porze roku naszą ulubioną częścią domu są ogrody, tarasy, patia
i balkony. Lubimy tu spędzać wolny czas, a najlepiej w pięknym otoczeniu, pełnym roślinności i kwiatów.
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W Rajskim Ogrodzie znajdziemy
wszystko co uprzyjemni nam
życie podczas tych letnich tygodni i nie tylko: najlepsze rośliny,
kwitnące kwiaty, byliny, ozdobne
trawy, bambusy, palmy oraz oryginalne i stylowe donice oraz dekoracje.

ad / foto: Ewelina Prus

Szczecin, al. Wojska Polskiego róg Zaleskiego
Szczecin, al. Boh. Warszawy róg 6 kwietnia
Szczecin, ul. Łukasińskiego 110 (teren piekarni)
www. rajski.szczecin.pl

Luksusowa harmonia
wśród natury
Kolory ziemi, malownicze położenie w naturalnym pejzażu i dbałość o detale. Jeden z projektów architekt Agnieszki Drońskiej to luksusowy dom dla czteroosobowej rodziny, umiejscowiony w otoczeniu lasu i jeziora.
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To nowoczesne wnętrze charakteryzuje się przestronnymi, utrzymanymi w neutralnej kolorystyce, pomieszczeniami, pomiędzy którymi
panuje spójność i harmonia. Każdy szczegół jest tutaj przemyślany,
każdy element wystroju ma swoje miejsce. Naturalne, jasne barwy
ścian oraz wyposażenia, poprzeplatane są zielenią. Służy to wyciszeniu i odpoczynkowi, a połączenie tego z nieoczywistymi materiałami, daje zarówno, poczucie luksusu jak i przytulności.

autor: Aneta Dolega / projekt: Agnieszka Drońska / Baszta Projektowanie Wnętrz / foto: materiały prasowe

autorka: Aneta Nieścior

Jak być kowalem
własnego losu
16 września w odbędzie się spotkanie inauguracyjne Projektu Networking organizowane przez szczecińską Fundację Biznes Innowacje Networking we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i hotelem Novotel. Głównym prelegentem będzie dr Paweł Fortuna – znany psycholog, mówca,
coach oraz kompozytor (m.in. przeboju „Dziewczyna szamana” dla Justyny Steczkowskiej).

Tematem Pana spotkania, które odbędzie się w Szczecinie będzie
"Fortuna sprzyja uważnym: Psychologia kowala własnego losu”.
Czy w biznesie rzeczywiście hasła: „każdy jest kowalem swojego
losu”, czy też „chcieć, to móc” mają zastosowanie i odzwierciedlenie w praktyce?

Dr Paweł Fortuna: Skąd te wątpliwości? Proszę się rozejrzeć i zastanowić skąd te wszystkie przedmioty znalazły się w najbliższej okolicy? Każdy z nich kryje jakąś niezwykłą historię zmagań człowieka z określonym
typem trudności, czasem dość zaskakujących (np. długopis pierwotnie
reklamowano jako „pióro, którym można pisać pod wodą”). Każdy artefakt to lupka, przez którą możemy dostrzec łańcuch starań bycia lepszym, bogatszym, nowocześniejszym, solidniejszym itp. Poziom aspiracji, ideał doskonałości, standard działania dla wielu ludzi nie są jedynie
pustymi sloganami, lecz realnym zaproszeniem do aktywności. Wspaniale, gdy efektem wyzwolonych w ten sposób starań jest nie tylko osobista satysfakcja, ale również dobro wspólne. W dawnych czasach kowale byli traktowani jak alchemicy – osoby obdarzone nadludzką mocą.
Przekształcali bryłki ziemi, potem zwane rudami żelaza, w przydatne
i trwałe narzędzia. Cieszyli się ogromnym szacunkiem, a wykonywane
przez nich przedmioty do dzisiaj są widoczne w wielu herbach i innych
emblematach. Dzisiaj są symbolem sprawstwa, wytrwałości i krzepy –
czy bez tych atrybutów biznes mógłby w ogóle zaistnieć? „Być kowalem własnego losu” to jedno z przekonań na temat własnej sprawczości
i kontroli sprawowanej nad życiem. Z przekonaniami tak już jest,
że mogą ulegać modyfikacji pod wpływem otoczenia, społecznych
oczekiwań itp. Inaczej zapatrują się na wewnątrzsterowność osoby,
które wywodzą się ze środowiska przedsiębiorczego, a zupełnie inaczej osoby, których los był silnie zależny od aktualnej koniunktury.
Głównakorzyśćpłynącazpielęgnowaniategoprzeświadczeniatouznanie,
że nasze życie jest rzeczywiście nasze, w związku z tym jesteśmy w stanie wprowadzać do niego pożądane zmiany. Jest też niewygodne, ponieważ ogniskuje uwagę na odpowiedzialności, która, jak wiadomo, łatwo
ulega rozproszeniu w sytuacjach trudnych lub może w ogóle zanikać
w konfrontacji z niepowodzeniem. A teraz „chcieć, to móc”. To przeświadczenie stawia znak równości między motywacją a efektywnością.
Ma ono walor mobilizujący do działania, „przenoszenia gór”, wykonywania niewykonalnego itp. Każdy menadżer chce kierować zespołem,
którego członkowie podzielają przekonanie, o którym mowa. Podwładni natomiast doceniają podobny atrybut u swojego szefostwa. Z badań
psychologicznych jednak jednoznacznie wynika, że należy odróżniać
motywację od zdolności. Na przykład, ktoś bardzo chce rozważyć
jakiś dylemat, ale nie jest w stanie tego zrobić ze względu na ból głowy, szum zewnętrzny i inne dystraktory. Chcieć to nie zawsze móc.
Viktor Frankl, twórca terapii sensu życia, uczył, że tym co los zrządził
człowiek musi zarządzić. Oczywiście nie podejmie on działań wierząc,
że bycie kowalem swojego losu leży poza jego zasięgiem. Wewnętrznym poruszycielem może być oczywiście przekonanie „chcieć, to móc”,
ale to jedynie iskra składająca się na większy płomień wewnątrzsterowności. Potrzebna zwłaszcza teraz, gdy zmagamy się z pandemicznym
kontekstem, ale niewystarczająca, bo przecież w pewnym sensie każdy
chce, żeby było lepiej. A jest lepiej?
Jaki wpływ na sukces w biznesie ma np. przypadek, zbieg okoliczności, to, że ktoś znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie czy też
posiada umiejętność przekuwania niespodziewanych zdarzeń na
swoją korzyść? Czy mieszczą się one w definicji „kowala własnego
losu”? Może czasami trzeba w biznesie losowi w jakiś sposób pomóc?

Przypadek rządzi światem. Na przykład żyjemy w tym momencie i rozmawiamy ze sobą. O wpływie losu mówimy wówczas, gdy zdarzenia są
nieprzewidywanie, a więc przez nas niezaprojektowane. Każdego dnia
stykamy się z tego typu sytuacjami i problemem jest raczej niedostrzeganie możliwości jakie się z nimi wiążą (co określam jako „głuchota
na los”) niż uleganie im. Dary losu pojawiają się niepostrzeżenie i zazwyczaj bez specjalnego zgiełku. To reklama jest natarczywa, ponieważ
musi się przebić przez marketingowy galimatias. Przekaz komercyjny
jest łatwy i przyjemny, natomiast głos losu bywa wymagający i nie zawsze miły. Żeby go usłyszeć potrzebne jest przy tym wrażliwe ucho,
nie stępione szablonami, które przyjmują to co znane (a więc rozpoznane), a odrzucają to „co się w głowie nie mieści”. Niektóre wydarzenia
losowe mają postać silnych, przyjaznych zrządzeń losu (np. wygrana
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w Lotto) a inne traum (np. plajta). Wtedy ich natarczywość wzrasta.
I w jednym i w drugim przypadku reakcja zależy jednak od tego czy dążymy do panowania nad naszym życiem, czy też wolimy postawę pionka przesuwanego przez innych na szachownicy życia. Jeśli przytrafia mi
się nieoczekiwany kontrakt mogę go przyjąć lub odrzucić. Dar losu to
dopiero początek – żelazo, które dopiero można kuć.
Do kogo skierowany jest Pański wykład? Czy odnosi się do jakiejś
konkretnej branży, czy też całego środowiska biznesowego?

W psychologii nie stwierdza się osobnego typu umysłu ludzi z branży
takiej lub innej. Wystąpię jako człowiek, dla którego najbardziej wartościowe jest spotkanie drugiego człowieka. Spotkanie rzeczywiste,
nie pozorne. Żyjemy w czasie nanibizmu, którego symbolami są post–
prawda, fake newsy, komputerowy retusz, nic nie znaczące lajki, „wypoczynek” w zatłoczonych kurortach, sztuczny uśmiech, wybiórcze
podejście do wiedzy, nieuzasadnione interpretacje danych, niby rozwój
osobisty, niby-życie. Przywiozę garść wątpliwości w postaci pytań, nieco danych z moich badań, sporą dawkę zachwytu nad „zwyczajnym”
życiem, kilka refleksji pod rozwagę. Może uda nam się na chwilę zatrzymać czas, wyjść poza biznesowy kierat i spojrzeć z boku na całą jaskrawość naszego jedynego życia. Każda społeczność ma swoją unikalną
podmiotowość a konferencja nośność, którą trudno wcześniej przewidzieć. Dostrzeżenie i wykorzystanie tej energii jest fascynującym
aspektem pracy power speakera.
Jakie zagadnienia poruszy Pan podczas wykładu? Czy będą dotyczyć np. kreatywności, pozytywnego myślenia, motywacji?

Z całą pewnością będę chciał nas uwrażliwić na dostrzeganie darów
losu i optymalne zarządzanie nieoczekiwanymi sytuacjami. Na przykład, przyjrzymy się temu jak ludzie reagują, gdy ktoś niespodziewanie rozdaje pieniądze na ulicy. Będziemy się zastanawiali nad tym jak
przełamać tzw. polską normę negatywności, której symptomem jest
narzekanie, że jest się jedynie kowalem własnego losu, a jak wiadomo
to zajęcie mało płatne, wymagające krzepy, wykonywane w trudnych
warunkach, za pomocą tradycyjnych narzędzi itd. Pomyślimy również
o wyzwaniach jakie dla egzystencjalnego kowalstwa pojawiają się wraz
z digitalizacją, a więc radykalną redefinicją kapitału ludzkiego – sądzę,
że moje badania dotyczące sztucznej inteligencji dadzą do myślenia.
Więcej nie ujawnię. Będzie się działo.

rozmawiał: Dariusz Staniewski
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Natalia Czernik i Duke G,
Puchar Narodów CSIO 4 * Warsaw Jumping 2021
foto: Oliwia Chmielewska

Jeździeckie El Dorado
Akademia Jeździecka Verso La Natura, to wspaniały ośrodek jeździecki, stadnina i stacja ogierów położone kilkanaście kilometrów od stolicy Pomorza Zachodniego – we wsi Warnik (10 minut jazdy samochodem od centrum Szczecina). Znakomite miejsce do nauki jazdy konnej, skoków przez
przeszkody oraz ujeżdżania.

Akademia Jeździecka Verso La Natura powstała w 2016 roku jako miejsce mające zapełnić lukę na hippicznej mapie Pomorza Zachodniego.
W regionie brakowało nowoczesnego, dobrze wyposażonego miejsca
nastawionego na efektywne nauczanie jazdy konnej. Od tego czasu
obiekt w Warniku jest nieustannie rozbudowywany i modernizowany.
Ten nowoczesny ośrodek jeździecki, specjalizuje się w hodowli i treningach koni sportowych. W 2019 roku zaczęła przy nim działać stacja
ogierów, oferująca nasienie na preferencyjnych warunkach i na europejskim poziomie.
Verso La Natura jest zaangażowane nie tylko w rozwój hodowli koni
w Polsce, ale również aktywnie wspiera sport jeździecki organizując
i współorganizując zawody klasy ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Założyła własną sekcję sportową, do której zaprasza obiecujących
młodych jeźdźców, by szkolili się i trenowali pod okiem najlepszych trenerów oraz zawodników.
Założycielem Akademii jest Natalia Czernik – znana szczecińska zawod-
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niczka startująca w zawodach rangi międzynarodowej w skokach przez
przeszkody. Swoje doświadczenie i trofea zdobywała biorąc udział
w wielu międzynarodowych imprezach w całej Europie – startuje na
poziomie Grand Prix na zawodach o najwyższych rangach, czyli 4- i -5
gwiazdkowych. W tym roku jej wysoką formę można było podziwiać
podczas najpopularniejszych zawodów w Monako, Holandii, Belgii, Danii, Hiszpanii czy Polsce. Natalia Czernik w tegorocznym sezonie została również powołana do Kadry Narodowej w kategorii „Skoki Seniorzy”.
– Naszym zadaniem w Akademii Jeździectwa jest nauczanie jazdy konnej. Podstawową zasadą jest to, że chcemy nauczyć, nie tylko uczyć.
I wiemy, jak to zrobić. Skupiamy się na naszych jeźdźcach, na ich postępach w rozwijaniu sztuki jeździeckiej, na poszerzaniu ich możliwości
oraz umiejętności, kładziemy nacisk na wysoki poziom ośrodka. Regularnie sprawdzamy umiejętności naszych jeźdźców w formie wewnętrznych "sparingów". Dzięki temu m.in. wiemy, jak postępuje nauka.
Wyznacznikiem wysokiej jakości Akademii jest jej rozwinięta infrastrukBiznes

tura pozwalająca na zrzeszanie adeptów jeździectwa na każdym poziomie. Zaczynając od osób, które nigdy nie miały do czynienia z końmi,
aż po osoby biorące udział w profesjonalnych zawodach jeździeckich.
Sprzęt w jaki jest wyposażona Akademia jest bardzo wysokiej jakości,
siodła są profesjonalne, wygodne, pochodzą od renomowanych firm.
Dzięki nim nauka jest dużo łatwiejsza, ponieważ jeździec od początku
ćwiczy właściwy dosiad. Nasze konie są zdrowe i chętne do współpracy.
Kładziemy również nacisk na miłą, rodzinną atmosferę, tak aby każdy
czuł się w ośrodku w Warniku dobrze – wyjaśnia Natalia Czernik.
Akademia Jeździecka w Warniku w swojej działalności kieruje się dobrostanem koni, a co za tym idzie jakością, którą dostrzec można na
każdym kroku. Obszerne padoki, przestronna hala z podłożem kwarcowym, nowoczesna infrastruktura, wysokokwalifikowani pracownicy
oraz sprzęt renomowanych światowych firm. To wszystko wpływa na
jakość, którą oferuje ośrodek.
Widać ją również w podejściu do kursantów Akademii. Małe, maksymalnie 4-osobowe grupy zapewniają uczestnikom zajęć najwyższy poziom
zaangażowania ze strony instruktorów. Dzięki temu postępy w nauce
jak i ewentualne nieprawidłowości są dostrzegane, bądź korygowane
na bieżąco.
– Dlaczego powinniśmy jeździć konno? Jazda konna wpływa oczywiście
korzystnie na naszą kondycję fizyczną angażując prawie wszystkie mięśnie naszego ciała. Jazda konna poprawia wydolność układu krążenia,
obniża napięcia spowodowane stresem i co bardzo ważne kształtuje
prostą postawę. Ale jazda konna to dużo więcej niż bycie fit. Wpływa
przede wszystkim na sferę psychiczną. Praca z koniem uczy systematyczności, cierpliwości, zwiększa pewność siebie i kształtuje odpowiedzialność, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Uczy pokory, a jednocześnie

przynosi ogrom satysfakcji. Konie w bardzo pozytywny sposób wpływają również na wiele cech naszego charakteru – umiejętność słuchania,
opiekuńczość, systematyczność, dążenie do celu i odpowiedzialność
za drugie stworzenie. Jazda konna doskonale również wyrywa nas
z codzienności, ponieważ wymaga skupienia i koncentracji na sobie
i naszym końskim partnerze. Jazda konna daje niepowtarzalną
możliwość zbudowania i wypracowania relacji z koniem pozwalającą na wspólne pokonywanie kolejnych przeszkód – tłumaczy Natalia Czernik. Jazda konna nie ma górnych granic wiekowych. Naukę w Akademii Jeździeckiej może rozpocząć każdy kto skończył
6 lat. Jak zacząć jeździć?
Trzeba zacząć od umówienia spotkania zapoznawczego w ośrodku.
Pierwsze spotkanie potrwa ok 60 minut, podczas którego instruktor
ocenia poziom jeźdźca i zakwalifikuje do konkretnej grupy. Niezależnie,
czy jest to pierwszy kontakt z koniem czy wieloletnie doświadczenie.
Jeździec lub tez przyszły jeździec ma okazje zapoznać się z ośrodkiem
i zasadami obowiązującymi w stajni. Jeżeli zdecyduje się korzystać
z usług naszego ośrodka, następnym krokiem jest wybór pakietu jazd,
w zależności od preferencji i umiejętności można wybrać jazdę na lonży
lub grupową – dodaje Natalia Czernik.
W ośrodku czekają na kursantów i uczniów wysokiej jakości siodła, kaski, czapraki, ochraniacze i wszystkie niezbędne elementy do odbycia
bezpiecznej przejażdżki konnej.
Na pewno przyda się pozytywne nastawienie, a ubrać należy się przede
wszystkim wygodnie np. leginsy lub spodnie dresowe, T-shirt albo bluza i buty za kostkę. Odradzamy spodnie jeansowe i tenisówki – dodaje
Natalia Czernik.

ds/ foto: Kinga Wnuk, WNUKu
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Baw, ucz, koduj
Technologia cyfrowa zaliczona została do stałych elementów edukacji. Czy chcemy, czy nie – wszyscy z niej korzystamy, tak samo jak wszyscy, duzi
i mali, żyjemy w świecie pełnym kodów. Brytyjskie Przedszkole Matematyczne FUN &MATH będąc nowoczesną placówką wprowadza nowoczesne
rozwiązania, które rozwijają umiejętności młodych wychowanków, dając im dobry start w dorosłą przyszłość. Oczywiście nauka nowych rzeczy
odbywa się w atmosferze zabawy. Tak jest właśnie z kodowaniem.
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Kodowanie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla informatyków, a jedynym narzędziem służącym do jego nauki nie jest wyłącznie komputer.
Jest to sposób nabywania wiedzy, rozwiązywania problemów technikami i metodami, które wywodzą się z informatyki a z których mogą
korzystać już dzieci. – Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania
i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię i kreatywność dziecka – wymienia Anna Bednarska, dyrektor przedszkola. – Zachęcają do działań
grupowych, dzięki czemu już kilkulatkowie rozwijają się społecznie.
Czas, który dzieci spędzają w przedszkolu, pozwala im polubić kodowanie, traktować zabawy z nim jako naturalną część edukacji i wychowania. Dla efektywnej realizacji procesu wychowawczego bardzo ważną
cechę zabaw z elementami kodowania stanowi fakt, że trudności, które
mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako
wyzwania, a nie jako problemy. Ponieważ w trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań (jednego lub wielu), wzrasta ich poczucie własnej wartości, czują się zauważane i doceniane,
co w konsekwencji przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces
przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności.
Do najprostszych przykładów kodowania w przedszkolnej sali zalicza
się m.in. segregowanie, klasyfikowanie czy porządkowanie, gdzie kod
stanowi kryterium, zgodnie z którym dzieci wykonują wspomniane
czynności (może to być np. kolor, wielkość, kształt). Kolejnym przykładem wykorzystywania kodów są gry planszowe. Dzieci odbierają
informację zakodowaną w postaci np. konkretnie oznakowanych pól
Start i Meta, czy pól-wyzwań, na których postawiony pionek wymaga od małego gracza wykonania określonej czynności. Kody są wszędzie, np. litery to kody językowe, natomiast nuty pozwalają kodować
dźwięki. – Warto nauczyć się kodować i to z bardzo wielu powodów –
przekonuje Anna Bednarska. – Kodowanie wymaga – i uczy – myślenia
“out of the box”, a równocześnie korzystania ze znanych i dostępnych
rozwiązań w sytuacjach zarówno typowych, jak i niestandardowych.
Poznawanie własnej skuteczności i sprawczości w rozwiązywaniu problemów jest dla dziecka wspaniałym, wspierającym doświadczeniem,
które przekłada się na wszystkie dziedziny życia. Ponadto, nauka kodowania łączy ze sobą świat przedmiotów ścisłych i humanistycznych.
Polega to na zastosowaniu praktycznych, twardych narzędzi, do tworzenia głęboko ludzkich, miękkich i przyjaznych rozwiązań, również
w świecie kultury i nauk społecznych. Nauka języków kodowania oraz
tworzenie nowych rozwiązań uczy myślenia – w tym w dużej mierze
tego logicznego, przyczynowo-skutkowego, które pozwala wnikliwie
przeanalizować problem, podjąć decyzję, a następnie zweryfikować
jej trafność. Uczy współpracy z innymi. Osoby zajmujące się informatyką często pracują w zespole. W końcu co dwie głowy, to nie jedna,
a co dopiero dziesięć głów. Człowiek jest istotą społeczną, umiejętność współpracy i uwzględniania różnych stanowisk jest jedną z najważniejszych kompetencji. Kolejno, ten rodzaj myślenia uczy, że błędy
są tylko naturalną częścią procesu. W pewnym sensie kodowanie jest
ciągłym uczeniem się. Niektórzy twierdzą, że tak samo jest z życiem.
Co jeszcze…? Rozwija myślenie krytyczne i kreatywne. Pierwsze pozwala ocenić rzetelnie, czy dane rozwiązanie rzeczywiście odpowiada
na nasze potrzeby i czy jest najlepszym możliwym rozwiązaniem.
Drugie pozwala nam znaleźć niestandardowe, twórcze i innowacyjne
rozwiązania dla naszych problemów. I na koniec, ten rodzaj przyswajania wiedzy, wymaga jasnej i klarownej komunikacji podczas uczenia się,
zaś w dalszym etapie – zmusza do precyzyjnego formułowania swoich
oczekiwań i działań.
Jeśli więc chcemy, żeby dzieci nie tylko biernie konsumowały to,
co ma im do zaproponowania świat mediów cyfrowych, dajmy im szansę współtworzenia tego świata. A jeśli przy okazji rozwiną tak cenne
kompetencje – chyba trudno sobie wyobrazić lepsze rozwiązanie?
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Gabinet
Beauty hand & feet
Katarzyna Woźniak

zabiegi podologiczne
odciski, modzele, nagnioty, wrastające paznokcie,
klamry ortonyksyjne, usuwanie brodawek wirusowych,
rekonstrukcja paznokci

pedicure kosmetyczny
pedicure hybrydowy
manicure hybrydowe
manicure
ul. Bema 11, szczecin
tel: 883 636 433 | tel: 91 48 91 682

Mirela Niedzielska

koordynator kierunku
Kosmetologia WSIE

Studiuj i pracuj u siebie
Mówi się, że dobre produkty sprzedają się same, ale tym bardziej warto się nimi pochwalić. Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie na
co dzień nie towarzyszy rozgłos, a tymczasem to aż 22 lata tradycji.
Uczelnia została założona przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw
i Technik Informacyjnych "InBIT" przy współpracy z Fundacją Stiftung
Bildung & Handwerk – jedną z największych grup edukacyjnych na
terenie Niemiec. Od powstania w 1999 roku WSIE ciągle się rozwija.
Oferuje swoim studentom wiele więcej niż nowocześnie wyposażone
sale i kontakt z wysoko wykwalifikowaną kadrą, którą tworzą nie tylko
pracownicy dydaktyczno-naukowi, ale także praktycy i specjaliści z instytucji publicznych oraz firm partnerskich. Dwa kierunki studiów licencjackich i bogata oferta studiów podyplomowych, a do tego projekt „Pracuj
u siebie!” to prosta droga do sukcesu.
Co studiować?

Warto postawić przede wszystkim na praktykę, dlatego od lat sprawdzają się niestacjonarne studia licencjackie z Zarządzania z jedną
z trzech specjalności do wyboru (Psychologia zarządzania, Marketing
i nowe media, Logistyka i spedycja), które odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy.
Drugi z praktycznych kierunków, Kosmetologię, można studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Do wyboru są 2 specjalności:
Kosmetologia ogólna z elementami wizażu i stylizacji oraz Podologia.
– Jako jedyni dysponujemy własnymi pracowniami, wszystkie zajęcia
odbywają się na terenie uczelni, co jest wielkim ułatwieniem dla na-

szych studentów – mówi Mirela Niedzielska, koordynator kierunku.
W przygotowaniu jest też II stopień Kosmetologii.
W ramach wolnego naboru rekrutacja trwa aż do 30 września br. Liczba
miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rozwój po studiach

W ofercie studiów podyplomowych pojawił się kierunek, który wyznacza nową jakość w nauczaniu: Trychologia praktyczna. – Jest to jedyny
taki kierunek w regionie, który pozwala natychmiastowo przekuć teorię
w praktykę i znaleźć dla niej komercyjne zastosowanie – mówi dziekan
WSIE dr Elżbieta Kicka: Nieustanne podwyższanie kompetencji jest
obecnie konieczne, a są one potrzebne w klinikach i gabinetach trychologicznych oraz salonach kosmetologicznych i fryzjerskich.
Niezależnie od kierunku uczelnia wspiera studentów w drodze
do otwarcia własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu
"Pracuj u siebie!" współfinansowanego przez EU w ramach środków EFS
i realizowanego przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik
Informacyjnych „InBIT” oferuje wsparcie szkoleniowe, finansowe i pomostowe, aktywnie przyczyniając się do wzrostu poziomu przedsiębiorczości u swoich absolwentów.

autor: Karina Tessar / foto: Tomasz Wachowiec

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej
Szczecin, ul. Mickiewicza 47
www.wsie.pl

koszula - Massimo Dutti
spodnie - Jeff Banks
buty - Kazar

skarpetki - Bytom
zegarek - Fossil
rower - Gazelle

na ulicę
Z szafy

Wiosną rozpoczęliśmy nowy cykl modowy, w którym pokazujemy oryginalnie ubranych ludzi ze Szczecina. Wybór osób jest bardzo subiektywny, czasem jest to ktoś z naszego otoczenia, czasem całkiem przypadkowo napotkana na ulicy osoba, bądź wypatrzona w cyfrowej przestrzeni.
To co łączy nasze modelki i modeli, to fakt, że wszyscy lubią modę, noszą to co chcą i jak chcą.
A co na siebie zakładają? Dosłownie wszystko. Począwszy od markowych ubrań, nierzadko z ekskluzywnych domów mody jak Hermes czy
Chloe, przez rzeczy z sieciówek, po elementy garderoby z second handów. Nie brakuje polskich marek albo tak eleganckich jak Bytom, albo
zupełnie niszowych, które znajdziemy tylko w sieci. Biżuteria jest ręcznie robiona a buty, jak ma to w miejsce w przypadku Vansów, zmieniają wzór pod wpływem światła. Za niektórymi elementami stroju kryją
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się ciekawe historie, jak za butami z Paryża, które przeleżały całe lata
w babcinej szafie w nienaruszonym stanie…
Oddajemy wam do rąk kolejną część modnych ulic Szczecina z jej nietuzinkowymi mieszkańcami.

ad/ foto: Karolina Tarnawska

Moda

www.instagram.com/beatamod

sukienka -H&M / pasek - Hermes / buty - Aldo / torebka Chloe

www.facebook.com/justynawichlinskadietetyk

body - OYSHO / garsonka - vintage, po mamie / buty - vintage shop
z Paryża / torebka - answear.Lab / choker - pracownia Morganit / łańcuszek - Apart / spinka kokarda - ZARA / pieski - Mia i Frid
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www.instagram.com/mamowymi

bluza - Nike Sportswear Crew Trend / spodnie - Nike Sportswear Pant Trend / top - H&M / buty - Vans Era Stacked UV
Ink VN0A4BTO4GG1 / biżuteria - By Dziubeka, Tous, Zakład
Złotniczy Koronowo, Yes / zegarek - Smart Watch Huawei
Watch Fit Active Edition Różowy / okulary - Moschino / scenografia - Manimali

www.instagram.com/lailaszaranek

top - H&M / koszula - no name / spodenki - Zara / klapki - Ryłko / biżuteria
- manoki.pl / zegarek - Rosefield / okulary - Oscar De La Renta / koszyk Verano no store
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www.instagram.com/nahatik

spodnie - Pull Bear / top - Even&Odd / buty - Marshall Shoes
/ pasek - second hand / torebka - Lula Bagsy / biżuteria Nahatik

www.instagram.com/patrykpajak

płaszcz - Gianni Feraud / garnitur - Suitsupply / koszula na spinki - Pako
Lorente / poszetka - Bytom / buty - Gino Rossi / zegarek - Geoffrey Beene
Moda

Szyk z odzysku i industrialny glam
Fotograf Kamil Winnicki, student szczecińskiej Akademii Sztuki bardzo chętnie współpracuje z młodymi projektantami, doskonale odnajdując się
w fotografii fashion.
„Caramel” i „Bordeaux” to dwie autorskie kolekcje Magdaleny Bylewskiej, studentki projektowania ubioru w Akademii Sztuki. Natomiast
„Steel steam” to dzieło Oliwii Jankowskiej, absolwentki Krakowskiej
Szkoły Artystycznej kierunku projektowanie ubioru.

po przecięciu okręgu w różnych miejscach, na dwie lub więcej części.
Motyw koła powtarza się także w metalowych ogniwach, które występują w każdym poszczególnym modelu z kolekcji, łącząc wszystkie elementy w spójną całość.

Projekty Magdaleny Bylewskiej składają się z dwóch par kozaków
za kolano, dwóch torebek typu crossbody bag i długiego płaszcza.
Zostały uszyte ze skóry ekologicznej, pochodzącej z upcyclingu.
– Pierwszymi powstałymi elementami były dwie torebki, których
kształt po złączeniu tworzy koło – mówi fotograf i Kamil Winnicki.
– Idąc tym tropem, w całej kolekcji wykorzystane zostały łuki powstałe

Sesja zdjęciowa została wykonana w studiu Akademii. – Światło, jakiego użyliśmy to ostry flesz, który idealnie podkręcił kolory i uwydatnił
strukturę skóry obuwia – tłumaczy Kamil. – Zdjęcia zostały uchwycone
szerokim kątem na tle białego materiału. Cała sesja ukazuje serię typowego backstage, który był docelowo zaplanowany.
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Druga kolekcja ma bardziej industrialny charakter. Dlatego też ekipa
Moda

wyszła z projektami w miasto, na teren Stoczni Szczecińskiej. – Sesja
powstała niespodziewanie, ponieważ postanowiłem napisać maila do
Ernesta Morawskiego, półfinalisty 9. edycji Top Model, z pytaniem, czy
byłaby szansa na zrobienie mu sesji zdjęciowej – wyznaje Kamil. – Zgodził się więc zacząłem kompletować ekipę. Wraz ze stylistką doszliśmy
do porozumienia, aby wziąć projekty od Oliwii Jankowskiej, przezdolnej
projektantki mody. Dzięki uprzejmości Stoczni Szczecińskiej skorzysta-
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liśmy z jej przestrzeni. Efekt przerósł nasze oczekiwania.

ad / Caramel i Bordeaux / foto: Kamil Winnicki / @clarity.boy / projekty: Magdalena Bylewska / @megbylewska / MUA: Klaudia Sadoch / @
sadochklaudia / modelka: Natalia Kukawka / @nat.kukavka

Steel Steam / foto: Kamil Winnicki / @clarity.boy / projekty: Oliwia Jankowska / @oliwiajankowska.official / stylizacje: Nannie Na / @nannie.
na / MUA: Paula Ewa / @paula.ewa.maluje / model: Ernest Morawski
Moda

TEN DOBRY TŁUSZCZ
Gdy jest jej za dużo – narzekamy, gdy pojawiają się ubytki – też narzekamy. Mowa oczywiście o tkance tłuszczowej, tej, która w nadmiarze nam
przeszkadza, a gdy jej ubywa, martwi. Marzeniem wielu (i to nie tylko kobiet) jest zabrać trochę tłuszczyku z miejsc, w których nam się nie podoba i przetransportować go tam, gdzie byłby pożądany. Brzmi to zbyt dobrze, żeby było prawdziwe? Szeroki wybór technologii oraz ogromne
doświadczenie pozwalają nam nie tylko na usuwanie depozytów tkanki tłuszczowej, ale także na przeszczepianie jej w inne miejsca. Mamy zatem
do zaproponowania zabiegi chirurgiczne polegające na transferze tłuszczu, liposukcję, ale także zabiegi redukujące tkankę tłuszczową w sposób
nieinwazyjny. W Klinice Zawodny pracują specjaliści, którzy pomogą każdemu pacjentowi w zależności od jego potrzeb.
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Zdrowie i uroda

Zabiegiem pozwalającym pozbyć się tkanki tłuszczowej w sposób inwazyjny będzie przede wszystkim liposukcja. Polega ona na odessaniu
nadmiaru tkanki tłuszczowej. W zależności od okolicy i ilości tkanki
tłuszczowej chirurg może skorzystać z metody manualnej redukcji
tkanki tłuszczowej np.w obszarze podbródka, a w przypadku większych
obszarów ciała oferujemy naszym pacjentom liposukcję urządzeniem
Body Jet Evo, wspomaganą strumieniem wodnym WAL (water-jet-assisted liposuction). Liposukcja WAL polega na wypłukiwaniu tkanki
tłuszczowej specjalnym roztworem, który jest wprowadzany pod skórę
za pomocą kaniuli. Nowatorski system sterowania umożliwia dostosowanie intensywności strumienia roztworu do potrzeb danego pacjenta.
Dzięki temu okoliczne tkanki, nerwy i struktury naczyniowe pozostają
nienaruszone, co również ma wpływ na bezpieczeństwo i krótki okres
rekonwalescencji. Niewątpliwą zaletą liposukcji Body Jet jest możliwość uzyskania nieuszkodzonych komórek tłuszczowych, które mogą
zostać wykorzystane do przeszczepienia w inne miejsce tzw. reimplantacji. Lipotransfer, to nowa gama możliwości w medycynie estetycznej
i regeneracyjnej. Tłuszczem można wypełnić ubytki tkanki, na przykład w okolicy oczodołowej,
co pozwoli na ukrycie sińców
i zmęczonego wyrazu twarzy, może wypełnić opadające policzki, blizny i zmarszczki. Własny tłuszcz może
zostać wykorzystany do powiększenia lub rekonstrukcji
piersi, modelowania pośladków, likwidowania ubytków
i uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadków.
Własny tłuszcz to najbardziej naturalny i najbezpieczniejszy materiał do
wypełnień, który w zabiegach lipofillingu eliminuje
ryzyko reakcji alergicznej
i odrzucenia przeszczepu.
Współczesna
medycyna
umożliwia wyodrębnienie
z tłuszczu pacjenta komórek
macierzystych i ich implantacje w celu leczenia schorzeń zwyrodnieniowych np.
stawów, rewitalizacji rożnych obszarów twarzy szyi
czy owłosionej skóry głowy,
a także wykorzystywany
jest w ginekologii. Możliwości nowoczesnej medycyny
mogą wprawiać w zaskoczenie – zwłaszcza to, że są przy
okazji tak łatwo dostępne, a większość z nich nie wymaga hospitalizacji.
Naszym pacjentom udostępniamy zawsze te zabiegi, które są sprawdzone i bezpieczne.A w rękach naszych specjalistów przeszczep tłuszczu należy właśnie do tej kategorii.
A co z osobami, które zdecydowanie preferują zabiegi nieinwazyjne i jednocześnie są zdeterminowane, aby pozbyć się nadmiaru
tkanki tłuszczowej? Dla tych osób mamy również coś wyjątkowego
– to Plan Na Miarę. Ten spersonalizowany plan zabiegowy pozwala na

ułożenie programu zabiegów, łączenie dostępnych w Klinice technologii i uzyskanie pożądanych efektów modelowania sylwetki. W Klinice
Zawodny znajduje się pełen wachlarz technologii. Co więcej, w ramach
Planu Na Miarę, pacjent ma dostęp do atrakcyjnej oferty cenowej,
nie tylko na zabiegi, ale także na opiekę dietetyka. Dietetyk konsultuje pacjenta, dokonuje analizy składu masy ciała, bada jego nawyki
żywieniowe i tworzy plan żywieniowy na wybrany okres. Następnie
kontroluje pacjenta podczas kolejnych wizyt i troszczy się o jego nowe,
zdrowe nawyki. Oprócz tego pacjenci mogą wykonać badania genetyczne – zarówno na nietolerancje pokarmowe, jak i badanie nutrigenetyczne, umożliwiające zbadanie wzajemnej relacji poszczególnych genów.
Raport iGenesis to analiza korelacji genów odpowiedzialnych za predyspozycje do przetwarzania makro i mikroskładników odżywczych,
rozwoju chorób dietozależnych oraz procesów odpowiedzialnych
za starzenie się organizmu.
W Klinice Zawodny znajdują zaawansowane technologicznie urządzenia, takie jak Onda niszcząca komórki tkanki tłuszczowej, czy Schwarzy budujący mięśnie, który swoje imię otrzymał po znanym kulturyście
i aktorze Arnoldzie Schwarzeneggerze. Ponadto pacjenci mogą skorzystać
z kriolipolizy, czyli wymrażania tkanki tłuszczowej,
w której wykorzystywane
jest urządzenie Cooltech.
Natomiast endermologia
Alliance, Endermolab Cellu M6 i karboksyterapia
pobudzą
mikrokrążenie
w całym ciele, a więc wpłyną także na zdrowie całego
organizmu. Z pomocą fali
akustycznej w urządzeniu
Storz pozbędziemy się cellulitu i wpłyniemy na poprawę
napięcia skóry. Natomiast
ultradźwięki w urządzeniach Scizer i Ultraformer
wyszczuplą i ujędrnią nam
dane miejsce poprzez działanie na tkankę tłuszczową,
mięśniową i skórę.
Nadeszła najwyższa pora,
aby okrzyknąć tkankę tłuszczową nie naszym wrogiem,
a przyjacielem. Można się
z nią polubić, a gdy jest jej
zbyt dużo – po prostu się
z nią pożegnać dzięki niezliczonym możliwościom
medycyny
estetycznej.
Oswojenie się z obecnością tłuszczu pomoże nam w spokojnym rozplanowaniu dalszych działań – nawet jeśli będą się one opierały się
wyłącznie na zmianie nawyków żywieniowych na zdrowsze. W Klinice
Zawodny jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z tkanką tłuszczową i wiemy
doskonale, co można z nią zrobić. Wszystkich zainteresowanych tymi
możliwościami zapraszamy na konsultacje.

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

Bilet do słonecznej
Kalifornii
Ticket to LA jest nowym miejscem na mapie Stargardu. Oferuje profesjonalne usługi medycyny estetycznej oraz zabiegi kosmetologiczne,
z tą różnicą, że wszystko odbywa się według filozofii Selfcare, która promuje efektywny odpoczynek, relaks i potrzebę czasu tylko dla siebie.
Klinikę prowadzi dr n. med. Hubert Bogacki, lekarz medycyny estetycznej i specjalista radiologii oraz diagnostyki obrazowej.
Panie doktorze, dlaczego wybrał Pan Stargard na miejsce swojej
nowej Kliniki?

Małe miejscowości są mocno niedocenianie. Mają ogromny potencjał,
zamieszkują je wspaniali, ciekawi ludzie, których potrzeby nie są w pełni zaspakajane. Aby po nie sięgnąć, muszą jechać do większych miast.
Tworząc Klinikę miałem w pamięci opinie pacjentek zirytowanych gabinetami pełnymi sztywnej atmosfery, nie czuły się w nich dobrze, odczuwały dyskomfort. Ja chciałem stworzyć miejsce, które już swoim
barwnym wyglądem i nietuzinkową nazwą będzie dawało pacjentkom
przyzwolenie na swobodę i luz. Ticket to LA jest miejscem przyjaznym,
pacjentki chcą tutaj przyjść, aby poprzebywać w miłej atmosferze i czuć
się swobodnie, będąc po prostu sobą. Sama nazwa naszej Kliniki gwarantuje ucieczkę od codzienności, od pracy, od obowiązków i od chodzenia „na sztywno”.

72

No właśnie, dlaczego akurat w nazwie pojawił się skrót od Los Angeles?

Podczas moich wizyt w Los Angeles zrozumiałem jak pięknie jest, kiedy
ludzie nie zwracają uwagi na wygląd, na to w jakich ubraniach czy butach chodzą. To czego pragną to czuć się komfortowo i dobrze z samym
sobą. Wszechobecny w tym wyjątkowym miejscu luz przełożył się na
filozofię naszej Kliniki. Barwy Ticket to LA to zieleń, złoty i róż, które
kojarzą się z prawdziwym LA, czyli palmami, słońcem, piaskiem i plażą.
Zatem z jakich zabiegów, w takim otoczeniu, mogą skorzystać
pacjentki?

Oferujemy szeroką gamę zabiegów z zakresu medycyny estetycznej,
która pozwoli pacjentkom poczuć się ze swoim nowym wyglądem, niczym gwiazda z LA. Skin booster'y rodem z Hollywood, toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, biostymulatory, osocze, nici, mezoterapia
i wiele więcej.

Zdrowie i uroda

Jest Pan radiologiem, ale zajmuje się medycyną estetyczną. Jak to
jest przejść z jednej specjalizacji do drugiej?

Rzeczywiście jestem również radiologiem, oddanym tej dziedzinie medycyny. Jednak medycyna estetyczna skradła moje serce dużo wcześniej, jeszcze na stażu podyplomowym. Nie bez znaczenia pozostają
też korzenie rodzinne – moja mama prowadzi od lat prężnie działającą
klinikę medycyny estetycznej w Turku. Wracając do radiologii – naszą
Klinikę wyróżnia własna pracownia USG, która zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo zabiegów. Pozwala bowiem na kontrolę położenia
kwasu hialuronowego czy wykonywanie procedur lipolitycznych (lipoliza) pod kontrolą aparatury.

Kim są pacjentki Ticket to LA?

Nasze pacjentki to osoby młode, często debiutujące w świecie medycyny estetycznej, które chcą w przyjaznej atmosferze, bezpiecznie poddać się zabiegom, działać prewencyjnie lub powalczyć z niedoskonałościami skóry. Młode pokolenie rozumie i docenia filozofię Selfcare, zna
wartość czasu dla siebie na własnych warunkach i potrafi odpoczywać.
Nasza Klinika jest miejscem, gdzie każda pacjentka może poczuć się jak
na wakacjach w gorącym LA. Przychodzi dokładnie tak jak jest jej najwygodniej, w dresie i bez makijażu, czy w garsonce z upiętą fryzurą,
bo u nas może znów poczuć się sobą.
Dziękuję za rozmowę.

ad / foto: Dagna Drążkowska – Majchrowicz

Ticket to LA
Niepodległości 59/11 | 73-110 Stargard
tel.: 577 527 627 | tickettola.pl

Okiem dermatologa
Medyczne spojrzenie
na estetykę oka
Oczy są zwierciadłem duszy. Potrafią być radosne, błyszczące, ale również zmęczone i przygaszone. Z biegiem czasu skóra wokół nich traci swą
sprężystość, pojawiają się zasinienia i zmarszczki, a górna powieka zaczyna opadać. W rezultacie nasz wygląd staje się zmęczony. W takiej sytuacji warto skorzystać z dobrodziejstw medycyny estetycznej, która pomoże nam odzyskać promienny wygląd. W Klinice Dr Stachura znajdziemy
kilka sprawdzonych sposobów na problemy związane z estetyką oka.
Rozjaśnienie, wypełnienie

Jednym z najczęstszych problemów, z którym się borykamy niezależnie
od wieku są cienie pod oczami. Metodą, która niweluje cienie i dodatkowo korzystnie wpływa również na jędrność skóry jest osocze bogatopłytkowe. Jego regeneracyjne właściwości są nieocenione. – Podczas
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zabiegu wykorzystywany jest preparat krwiopochodny, który uzyskuje
się przez pobranie krwi od pacjenta. Preparat ten jest koncentratem
własnych płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. Trombocyty, czyli
płytki krwi są nośnikami czynników wzrostu, które są niezbędne do rozpoczęcia procesów regeneracyjnych w skórze. Podanie ich w wysokim
stężeniu ma bardzo korzystny, potwierdzony naukowo wpływ na skórę
Zdrowie i uroda

– tłumaczy dr Kamila Stachura, dermatolog i lekarz medycyny estetycznej. – W przypadku rewitalizacji skóry twarzy, w tym skóry wokół oczu,
osocze podawane jest podskórnie, przy pomocy mikrokaniuli, z dodatkiem kwasu hialuronowego, co daje spektakularne efekty. Aby efekt
rozjaśnionej i zregenerowanej powieki był długotrwały, zabieg należy
powtórzyć.
Kolejnym problemem, z którym często się borykamy jest pogłębiająca się z czasem tzw. dolina łez. To wąskie i długie obniżenie skóry pod
oczami, które nadaje naszemu spojrzeniu wygląd ciągłego zmęczenia.
W tym przypadku można skorzystać z dwóch sprawdzonych metod.
Pierwsza to aplikacja kwasu hialuronowego, który posiada ogromną
zdolność przyciągania do siebie cząsteczek wody a jego chemiczna
budowa jest identyczna z budową naturalnego kwasu hialuronowego
występującego w naszej skórze. – Z wiekiem zawartość kwasu hialuronowego w skórze maleje, a w rezultacie pojawiają się kolejne zmarszczki, skóra traci gęstość i sprężystość. Dostarczając kwas hialuronowy
skórze, można ten proces spowolnić – przekonuje dr Kamila Stachura.
– To świetny wypełniacz, do tego przeznaczony także dla alergików.
Jest bezpieczny i daje natychmiastowy efekt.
Drugi sposobem na dolinę łez jest technologia lipoliftingu. – To innowacyjna metoda polegająca na przeszczepianiu własnych komórek
tłuszczowych z jednego obszaru ciała w inny – wyjaśnia dermatolog.
– Własny tłuszcz zawiera komórki macierzyste, które mają zdolności odbudowy starzejących się i zniszczonych tkanek. Organizm toleruje go w stu procentach: nie wywołuje alergii i daje naturalny efekt.
Należy także dodać, że jako znakomity wypełniacz, można łączyć go
z osoczem bogatopłytkowym, które dodatkowo stymuluje własne procesy regeneracyjne organizmu.
Wygładzenie, ujędrnienie

Zmarszczki. To one najbardziej spędzają nam sen z powiek i tam też się
pojawiają. Skutecznym i bardzo popularnym zabiegiem na ich likwidację w okolicy oczu jest botox. Stosuje się go na tzw. kurze łapki, które,
gdy jesteśmy młodsi dodają nam uroku, lecz z biegiem czasu dodają
nam lat. – Botox, czyli botulina działa na włókna nerwowe, blokując
sygnały wysyłane między nerwem a mięśniem. Gdy ostrzykujemy mięśnie, efekt wyraża się w postaci długotrwałej relaksacji czyli rozluźnienia mięśnia. W ten sposób zapobiegamy jego nadmiernej kurczliwości,
a co za tym idzie – powstawaniu zmarszczek – mówi dr Kamila Stachura. – Odpowiednio przeprowadzony zabieg z użyciem botuliny pozwala
zlikwidować bądź znacznie zmniejszyć ryzyko powstania zmarszczek.
Co więcej, regularne stosowanie botoxu pozwala także na zmniejszenie
tych niedoskonałości, które powstały w przeszłości.
Przeciwzmarszczkowe i mocno liftingujace właściwości, również na
okolice oczu, ma Ultraformer III. To urządzenie, wykorzystujące techno-

logię HIFU. Zasada jego działania przedstawia się następująco: przyłożona do ciała głowica wytwarza ultradźwięki o wysokiej częstotliwości.
Fale te przedostają się do głębokich warstw skóry właściwej i tkanki
podskórnej, gdzie rozgrzewają obecne na tym poziomie włókna kolagenu – głównego budulca skóry, odpowiedzialnego za jej elastyczność
i jędrność. Podniesienie temperatury do około 65 stopni Celsjusza doprowadza do zniszczenia obecnego w tym miejscu kolagenu i wytworzenia nowego, prawidłowo usieciowanego.
Jaką korzyść z tego czerpiemy? – Otóż nowo wytworzona tkanka ulega
obkurczeniu, czego rezultatem jest większa spoistość i jędrność skóry –
uzyskujemy w ten sposób efekt liftingu – zachwala dr Stachura. – Obecnie jest to jedyna technologia obok techniki operacyjnej, która pozwala
na działanie w obrębie tak głębokich warstw skóry.
Bardzo korzystne działane również ma VIVACE RF, czyli urządzenie wykorzystujące radiofrekwencję (RF), mikronakłuwanie i biostymulację
światłem LED oraz nici liftingujące, które poprawiając kontur twarzy,
również poprawiają okolice oka. Na dolną powiekę sprawdzi się nieinwazyjny termolifting, czyli Zaffiro, a także Endermologia Alliance,
która również niweluje obrzęki.
Natomiast PLEXR, czyli generator plazmy nazywany nieoperacyjnym
liftingiem powiek, znakomicie ujędrni i wygładzi skórę wokół oczu,
zniweluje opadającą górną powiekę. I zlikwiduje zmarszczki na dolnej
powiece. Podczas zabiegu z użyciem PLEXR-a dochodzi do intensywnej
stymulacji komórek na poziomie skóry właściwej. W efekcie uzyskujemy spektakularny efekt mocniejszego napięcia skóry, jej wygładzenie
i eliminujemy niemal wszystkie zmarszczki. Rezultaty mogą utrzymać
się od 2 do 4 lat – dodaje pani doktor.
Wszystkie te zabiegi dostępne sa w Klinice Dr Stachura.
Chirurgiczne cięcie

Powyższe nieinwazyjne i mało inwazyjne zabiegi doskonale radzą sobie z różnymi potrzebami związanymi z estetyką oka. Istnieje jeszcze
jedna skuteczna metoda. To chirurgiczna korekta powiek górnych
i dolnych – blefaroplastyka, która polega na usunięciu nadmiaru skóry.
Zabieg blefaroplastyki pozwala na przywrócenie właściwego napięcia w okolicy oczu, przywraca młodzieńczy i zdrowy wygląd, a także
właściwy kontur i kształt powiek – wymienia dr Stachura. – Wiele osób
decyduje się na ten zabieg ze względów nie tylko estetycznych, ale również by wyeliminować wiele dolegliwości, takich jak: odczuwanie zmęczenia oczu, ciężkość powiek, czy ograniczenie pola widzenia.
Czy zatem oczy są zwierciadłem duszy? Oczywiście. Zadbajmy o nie,
aby cieszyć się zarówno młodym jak i zdrowym wyglądem.
Istnieje wiele możliwości poprawy okolicy oka. W naszej Klinice Dr Stachura każdy Pacjent traktowany jest indywidualnie i dlatego zapraszamy na konsultacje.

ul. Jagiellońska 87 | 70-437 Szczecin
tel. 535 350 055 | www.klinikadrstachura.pl

Optyk z dobrym okiem
Nowoczesny sprzęt, własna szlifiernia, doświadczony zespół specjalistów i szeroki wybór opraw, a do tego okulary nawet w pół godziny.
Nowy salon optyczny Okooptyk podchodzi do klienta indywidualnie, otacza go opieką już od samego progu.
Przede wszystkim każdy klient ma możliwość ze skorzystania z badania optometrycznego, które pozwala dobrać idealne soczewki.
Badanie przeprowadzane jest autorefraktometrem z tomografią rogówki. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala lepiej dopasować szkła
i soczewki ortoptyczne. Ponadto, jeśli optyk widzi, że coś niepokojącego się dzieje z okiem pacjenta, może go od razu skierować do lekarza
okulisty.
Po tak szczegółowych badaniach klient nie musi zbyt długo czekać na
nowe okulary. Ogromną zaletą salonu jest własna szlifiernia, dzięki której czas oczekiwania skraca się nawet do pół godziny. Jeśli soczewki są
na miejscu, pracownicy salonu są w stanie przygotować okulary w ciągu
30 minut. Zarówno wtedy, gdy klient przyjdzie ze swoją receptą, ale także, gdy wykonuje badania na miejscu, w gabinecie.

korekcyjne+darmowe badanie wzroku".
Wśród tych wszystkich atrakcji Okooptyk nie zapomniał również
o najmłodszych. W salonie znajduje się specjalny kącik dla dzieci,
gdzie oprawki i lustro są nieco niżej, tak by najmłodsi klienci mogli je
samodzielnie przymierzyć. Oprócz tego, na miejscu jest ortoptystka,
która specjalizuje się w badaniu dziecięcego wzroku.
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W ofercie salonu, poza okularami, znajdują się również soczewki kontaktowe, zarówno jednodniowe, jak i miesięczne, w tym soczewki własnej produkcji. Wybór samych okularów korekcyjnych i słonecznych
jest naprawdę spory. Klient znajdzie tu oprawki właściwie na każdą
kieszeń. Seniorzy na przykład mogą kupić okulary już od 99 złotych.
Atrakcyjne ceny przewidziane są także dla studentów, którzy po okazaniu legitymacji studenckiej dostaną 20% rabat na wszystkie usługi. Ponadto salon przeprowadza różnego rodzaju akcje promocyjne. Aktualne
trwa „Wielka letnia wyprzedaż do -80%” oraz „50 zł zniżki na okulary

OKOOPTYK | Plac Lotników 3b | 70-414 Szczecin
Tel.: 500 244 245 | E-mail: oko@optykexpress.pl
/okooptykexpress | www.optykexpress.pl

Ząb doskonały
Piękny uśmiech to przede wszystkim zdrowy uśmiech. Bez ubytków, z białymi prostymi zębami. Nie każdy z nas jednak, może się poszczycić się
takim uśmiechem. To czego nie dała nam natura, bądź utraciliśmy w wyniku np. wypadku, może z precyzją i wysoką jakością uzupełnić i naprawić
współczesna stomatologia a dokładnie stomatologia estetyczna. Stomatolog dr Agnieszka Wójcicka, która prowadzi gabinet przy ulicy Gombrowicza, specjalizuje się w tego typu stomatologii, szczególnie w nowoczesnej ortodoncji, łącząc ją z medycyną estetyczną.

Jedną ze specjalności jej gabinetu jest wspomniana ortodoncja, fachowo nazywana Pro Smile. – To rodzaj nakładek ortodontycznych, wykonanych z bezpiecznego, przeźroczystego tworzywa, które wykonywane są na podstawie skanu 3D szczęki i żuchwy – mówi dr Agnieszka
Wójcicka. – To bardzo wygodna alternatywa dla tradycyjnych aparatów,
które nie tylko są niewygodne w użytkowaniu ale także są nie estetyczne. Dzięki nim możemy skorygować małe i średnie wady.
Pacjentowi w zasadzie wystarczy jedna wizyta w gabinecie, podczas
której poddaje się wspomnianemu skanowaniu. Następnie na tej podstawie otrzymuje swój indywidualny plan leczenia, który po konsultacji z lekarzem zamienia się w zestaw nakładek ortodontycznych.
Nakładki pacjent musi nosić przez 22 godzin na dobę i wymieniać
je co dwa tygodnie. – Zaletą tych nakładek jest to, że można je zdejmować w dowolnym momencie bez konieczności wizyty w gabinecie.
Ponadto czas ich użytkowania jest krótszy w porównaniu z tradycyjnym
aparatem. W zależności od przypadku jest to od 3 do 12 miesięcy.
Estetyczne i wygodne w noszeniu nakładki ortodontyczne to nie jedyna oferta dla pacjentów , którzy marzą o pięknym uśmiechu. W gabinecie Agnieszki Wójcickiej możemy wybielić zęby nowoczesną metodą
Prevdent, która nie tyko wybiela szkliwo ale także je odbudowuje i chroni przed zniszczeniem. Natomiast w przypadku nierównych, pękniętych
i ukruszonych zębów możemy poddać się bondingowi. – Są to licówki
kompozytowe, które stosujemy w przypadku niewielkich problemów
z uzębieniem – wyjaśnia stomatolog. – Bardzo dobrze się sprawdzają,
kiedy występuje zniekształcenie lub złamanie korony zęba. Pozwalają na walkę z nierównymi zębami lub gdy dojdzie do ich pęknięcia.

Świetnie maskują przebarwienia. Można je stosować z powodzeniem
w zmniejszaniu lub całkowitym pozbyciu się diastemy oraz pozostałych
nieestetycznych szpar międzyzębowych.
Od kilku miesięcy z doktor Wójcicką współpracuje specjalista chirurgii szczęko-twarzowej doktor Wojciech Kaczor. Jest doświadczonym
(20 lat praktyki) specjalistą we wszczepianiu implantów, szczególnie
zajmuje się leczeniem powikłań w obrębie twarzoczaszki. – Implanty to
najlepsze rozwiązanie w dzisiejszej stomatologii dla braków zębowych –
podkreśla doktor Wójcicka. – Jest to zabieg ambulatoryjny. Jest szybki
a wiek nie stanowi tutaj przeciwskazania. Zapraszamy do gabinetu
na bezpłatne konsultacje.

Gabinet Stomatologii Estetycznej
Lekarz dentysta, technik dentystyczny dr Agnieszka Wójcicka
70-785 Szczecin | ul. Gombrowicza 25 | tel. 534-455-534
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LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM (PRZY DEPTAKU)
OFERUJEMY OKULARY PROGRESYWNE, BIUROWE ORAZ JEDNOOGNISKOWE
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROFESJONALNEGO BADANIA WZROKU
PRZEZ DYPLOMOWANEGO OPTOMETRYSTĘ
NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W SZCZECINIE
NIETUZINKOWE OPRAWY MAREK TAKICH JAK: ETNIA BARCELONA, LIU JO, CALVIN KLEIN, ROBERTO CAVALLI,
SWAROVSKI, SALVADORE FERRAGAMO, TIMBERLAND, MONT BLANC I WIELE INNYCH!

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

Czym jest
bonding zębów?
Bonding to nieinwazyjna metoda szybkiej naprawy szkliwa zębów. Użycie kompozytu nie tylko odbudowuje zęby, ale także pozwala na poprawę ich koloru i kształtu. Jest to metoda łatwa w zastosowaniu chociaż
wymaga dużego doświadczenia. Przynosi szybką zmianę kosmetyki
uzębienia. O Bondingu rozmawiamy z dr Maciejem Szwajkiewiczem
ze Stomatologii Tuwima.

Na czym polega bonding?

Bonding polega na pokryciu zęba cienką warstwą kompozytu składającego się z żywicy i wypełniacza. Pozwala na odbudowę zębów, niewielką zmianę kształtu, a także na pozbycie się nieestetycznych przebarwień lub pęknięć.
Różnica w wyglądzie uzębienia przed i po widoczna jest natychmiast.
Jest to rozwiązanie poprawiające wygląd zębów już w trakcie jednej wizyty w gabinecie stomatologicznym.
Kiedy można wykonać zabieg?

Polecany jest w przypadku niewielkich problemów z uzębieniem.
Jest to doskonała metoda odbudowy w przypadku zniekształcenia lub
ukruszenia korony zęba. Pozwala na szybką walkę z nierównymi zębami
np. gdy jeden jest za krótki lub gdy dojdzie do pęknięcia szkliwa. Odbudowa zębów kompozytem to świetna metoda na zmniejszenie lub całkowite pozbycie się diastemy oraz pozostałych nieestetycznych szpar
między zębami.
Jakie są przeciwwskazania do bondingu?

Zabiegu nie poleca się osobom, które nawykowo zgrzytają i ścierają
zęby. Bruksizm należy wyeliminować stosując odpowiednie ćwiczenia
czy szynę relaksacyjną.
Jak wygląda odbudowa zęba kompozytem?

ny na zęby może z czasem ulegać przebarwieniom czy się kruszyć.
By jak najdłużej cieszyć się z wyglądu uzębienia wymagane jest rozsądne obchodzenie się z własnymi zębami.

Jakie są efekty?

Efekt prawidłowo wykonanego zabiegu z użyciem materiałów wysokiej jakości dedykowanych do odbudowy przednich zębów powinien
utrzymywać się maksymalnie do pięciu lat. Na ostateczną trwałość ma
wpływ nie tylko wytrzymałość zastosowanych kompozytów, ale także zwyczaje żywieniowe pacjenta. Nadmierne spożywanie produktów
silnie barwiących istotnie obniża estetykę. Produkty, takie jak mocna
kawa, zielona herbata, czerwone wino mogą powodować powstawanie przebarwień. Podobnie negatywnie oddziałuje palenie papierosów.
Ważne są także nawyki higieniczne. Regularne szczotkowanie zębów,
stosowanie nici dentystycznej oraz płynu do płukania jamy ustnej wydłuża żywotność odbudowy.

Odbudowa zęba metodą bondingu jest kilkuetapowa. Można ją w całości przeprowadzić w trakcie jednej wizyty w gabinecie stomatologicznym. Czas trwania zabiegu zależy od zakresu przeprowadzanej korekty.
Już w ciągu godziny można osiągnąć zadowalający efekt. Po oczyszczeniu zęba kolejno przeprowadza się wytrawianie szkliwa kwasem
o łagodnym działaniu, a następnie nakłada się żywicę oraz warstwę
właściwego kompozytu. Następnym etapem jest naświetlenie użytego
materiału przy pomocy lampy stomatologicznej. Ostatnia część zabiegu to finalna korekta kształtu, sprawdzenie zgryzu oraz kilkuetapowe
polerowanie. Taka procedura odbudowy zęba jest bezbolesna i nie wymaga stosowania znieczulenia.
Efekty są widoczne tuż po zakończeniu wizyty u stomatologa. To zdecydowana poprawa wyglądu uzębienia. Założone „bondy” sprawiają, że
zęby są równe i mają ładny kształt. Ewentualne pęknięcia, przebarwienia lub ukruszenia korony zęba są zamaskowane. Wyrównany zostaje
także kolor zębów. Użyty materiał dopasowywany jest odcieniem do
pozostałych zębów.
Wady bondingu

Bonding kompozytowy nie jest uznawany za najbardziej trwałą metodę poprawy wyglądu uzębienia. Czynniki zewnętrzne mogą istotnie
osłabić uzyskany zadowalający efekt estetyczny. Kompozyt nałożo-

Jak długo efekt utrzymuje się na zębach?

Ile kosztuje bonding?

Zabieg kompozytowej odbudowy zębów jest tańszą metodą niż zastosowanie bardziej trwałych rozwiązań np. licówek porcelanowych
czy koron cyrkonowych.
Cena zależy od cennika placówki, w której jest przeprowadzany oraz od
renomy i doświadczenia stomatologa. Zwykle pojedynczy bond kosztuje ok. 350 zł. W przypadku, gdy zabiegowi poddawana jest cała strefa
uśmiechu (6 zębów) koszt wzrasta nawet do ok. 2000 zł.
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Lekarz stomatolog Maciej Szwajkiewicz
STOMATOLOGIA GINEKOLOGIA

ul. Tuwima 27/3 | Szczecin | tel. 570 70 71 72

Piękne
wnętrze, czyli
kosmetologia
holistyczna
Luxmedica Face and Body Beauty to dynamicznie rozwijające się miejsce na mapie Szczecina, którego głównym założeniem jest holistyczne podejście do klienta. Dbanie o urodę nie ogranicza się wyłącznie
do tego, co jest na zewnątrz – piękny wygląd jest przede wszystkim
oznaką zdrowia. Marzena Rutkowska, manager i kosmetolog w salonie
kosmetycznym Luxmedica Face And Body Beauty, pracuje według tej
filozofii.
– Wyjaśnienie tego, czym jest kosmetyka holistyczna, zacznijmy
od rozszyfrowania samego słowa „holistyczny” – mówi Marzena Rutkowska. –Holos z greckiego oznacza „cały”, więc „holistyczny” znaczy tyle
co „całościowy” lub „kompleksowy”. Kosmetyka holistyczna jest więc
w swoim założeniu całościowym podejściem do klienta: zwraca uwagę
na jego samopoczucie, styl życia i wiele innych czynników.
Pielęgnacja i zabiegi wpływają tylko w pewnym stopniu na to, jak wyglądamy. Na całą resztę wpływ ma to, co jemy, jaki styl życia prowadzimy
czy chronimy skórę przed słońcem, itp. Ważne w nurcie kosmetologii
holistycznej jest to, aby efekty zabiegów były naturalne i długotrwałe. Według kosmetologii holistycznej zabiegi z natychmiastowym,
ale krótkotrwałym efektem są bezcelowe. – Najistotniejsza jest konsultacja. Jest ona bowiem najważniejszym i niezbędnym elementem całej
terapii – wyjaśnia kosmetolog. – Podczas konsultacji przeprowadzany
jest szczegółowy wywiad oraz badanie skóry. Razem z klientką analizujemy dotychczasową pielęgnację domową, stosowane kosmetyki, ich
składy oraz kolejność i sposób ich używania.
Kolejnymi ważnymi krokami podczas konsultacji kosmetologicznej
są informacje odnośnie stylu życiu, odżywiania, ilości wypijanej wody
w ciągu dnia, aktywności fizycznej, ewentualnych chorób, alergii, wykonywanej pracy, przyjmowanych leków oraz suplementów, a także codziennego stresu i tego jak na co dzień dbamy o swoje zdrowie psychiczne. – Te wszystkie pytania są nam potrzebne, aby układając plan terapii
zabiegowej, w pierwszej kolejności skupić się na znalezieniu przyczyny
problemu i na wyeliminowaniu go co przełoży się na lepsze rezultaty zabiegów – tłumaczy pani Marzena. – Po tak obszernej konsultacji klient
otrzymuje od nas rozbudowany Beauty Plan, w którym zawarty jest:
opis typu cery, szczegółowy plan pielęgnacji domowej z rekomendowanymi kosmetykami przez kosmetologa, zalecane badania laboratoryjne,
jeżeli jest ku temu przesłanie, zalecenia dotyczące diety, listę zdrowych
nawyków dbania o skórę, a także indywidualny plan zabiegowy.
Tylko indywidualnie dobrane terapie gabinetowe, łączone również
z terapiami u innych specjalistów, z odpowiednim planem pielęgnacji
domowej, suplementacją i odpowiednim stylem życia, dają trwałe oraz
skuteczne rezultaty w walce o zdrową i piękną skórę. To właśnie jest
filozofia holistyczna.

ad/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
Panie Doktorze,

Dzień dobry,

Pozdrawiam, Magda

Marta

od jakiegoś czasu obserwuje nierówności na swoich nogach i pośladkach. Wydaje mi się, że jest to cellulit. Dodatkowo mam problem
z obrzękami i zatrzymywaniem wody w organizmie. Czy w Państwa
klinice znajdę sprawdzone sposoby na tego typu problemy?

od dłuższego czasu zastanawiam się nad depilacją laserową. Widziałam jednak, że depilowanego miejsca nie powinno się wystawiać na promienie słoneczne. Chciałam zapytać, czy mogę wykonać depilację w lato, jeśli interesuje mnie tylko okolica bikini?

Pani Magdo,

Pani Marto,

Tzw. „cellulit”, o którym Pani wspomina, to zaburzenie, którego objawami są: obrzęk, zwłóknienie i stwardnienie tkanki podskórnej z widocznymi nierównościami na skórze, głównie na biodrach, pośladkach i udach,
a rzadziej na brzuchu czy ramionach. Niestety nie istnieje skuteczna
metoda pozbycia się definitywnie i w 100% cellulitu. Aby zredukować
skutecznie objawy, trzeba podjąć kompleksowe działania, obejmujące
zmianę diety i dotychczasowego stylu życia, wdrożenie aktywności fizycznej oraz dobranie właściwych procedur zabiegowych. W terapii cellulitu i zapobieganiu obrzękom sprawdzają się takie zabiegi jak: drenaż
limfatyczny w formie masażu endermologicznego i karboksyterapia.
Ponadto zalecam takie zabiegi jak mikrofale Onda, stymulacja polem
elektromagnetycznym Schwarzy, fala uderzeniowa Storz. Często łączymy kilka technologii w celu uzyskania jak najlepszych i najtrwalszych
efektów zabiegowych. Aby dobrać odpowiednią i skuteczną terapię
konieczna jest konsultacja w celu dokładnej oceny problemu wskazań
i ewentualnych przeciwwskazań.

Najlepszym okresem do zabiegów laserowych jest okres jesienno-zimowy. Można jednak wykonać zabieg laseroterapii nadmiernego owłosienia latem, pod warunkiem unikania ekspozycji na światło słoneczne.
Jeśli interesuje Panią depilacja laserowa zakrywanych przed słońcem
części ciała, takich jak bikini czy pachy, do wykonania zbiegu latem,
to nie ma przeciwwskazań. Gdyby jednak myślała Pani o depilacji bardziej eksponowanych na słońce obszarów, na przykład przedramion
czy łydek, proszę zadbać o ich odpowiednie zabezpieczenie. Najlepszą
formą jest zakrywanie obszarów poddanych zabiegowi ubraniem oraz
używanie kremów z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (minimum
SPF50).

Pozdrawiam, Piotr Zawodny

Pozdrawiam, Piotr Zawodny
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Zdrowie i uroda

OLGA BOŃCZYK:
ZNOWU CZUJĘ WIATR W SKRZYDŁACH
Nie bywa na bankietach, nie fotografuje się na ściankach, nie prosi o role. Gra na scenie, śpiewa, a ostatnio zaczęła malować obrazy. W tym roku
obchodzi 35-lecie pracy artystycznej, a jej ukoronowaniem jest nowa płyta „Ślady miłości”. O tym jak to jest być w Polsce aktorką po czterdziestce,
„5 minutach sławy” i dystansie do otaczającej rzeczywistości jaką dała nam pandemia, opowiedziała Olga Bończyk.
Jest Pani wszechstronnie uzdolnioną osobą. Czy talent wystarczy,
aby zaistnieć w dzisiejszym świecie?

Znam bardzo wielu utalentowanych aktorów, wokalistów, poetów, malarzy, tancerzy, którzy wciąż czekają na swoje przysłowiowe „5 minut”.
Zasługują na najwyższe uznanie i mają wszelkie warunki, by zaistnieć
w wielkim świcie. Talent to jednak zaledwie początek, to fundament,
iskra, która może rozpalić wszystkie światła ramp. Może, ale nie musi.
Bo aby spełnił się artystyczny sen, trzeba mieć łut szczęścia, uśmiech
losu by dostać bilet do wymarzonego świata, ale… od tej chwili wszystko jest w naszych rękach. Może się udać. Można popłynąć z falą i zrobić
wielką karierę, ale można też zachłysnąć się pierwszym sukcesem i…
cofnąć się do punktu wyjścia. Drugiej szansy można jednak już nie dostać. Trzeba naprawdę mieć wiele szczęścia, by nie przegapić swojej
szansy i umieć z niej skorzystać.
Pandemia przeprowadziła selekcję niemal w każdym zawodzie.
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Jak Pani się odnalazła w tej sytuacji?

Pandemia była wielkim sprawdzianem naszych czasów. Ścieżki, którymi
się poruszaliśmy dotąd, pewniki, które stały naszym przyzwyczajeniem,
szczyty, które wydawało się, że już dawno zdobyliśmy wszystko legło
w gruzach. Nikt nie był już niczego pewny. Miałam wiele dni i wieczorów,
gdy zastanawiałam się czy będę miała do czego wrócić? A może warto zastanowić się nad planem B? Złe i depresyjne myśli przeplatały się
z próbą uspokojenia własnego poczucia wartości. Starałam sama siebie przekonywać, że jeśli pandemia jest swego rodzaju tsunami, to
po jej przejściu, ktoś jednak przecież przeżyje. A jeśli ktoś przeżyje,
to w tej grupie szczęśliwców mogę być także i ja. Dzień po dniu budowałam
w sobie wiarę i przekonanie, że nie ma racjonalnych przesłanek bym
miała zakończyć swoją karierę, by telefony przestały dzwonić i moje nazwisko miało być wymazane gumką myszką u wszystkich producentów.
Pierwsze poluzowania przed wakacjami zeszłego roku upewniły mnie,

Kultura

że mam rację. Znów do kalendarza wpadło kilka koncertów i zapytań
o terminy. Poczułam się wyróżniona, bo inni koledzy nie mieli tyle szczęścia. O nich nikt nie pytał, nikt do nich nie dzwonił. Odłożyłam szukanie
planu B na inny czas.
Dziś życie powoli wraca do normy. Podnosimy się z kolan. Teatry i kina
ruszają. Wierzę, że za chwilę koncerty też będą organizowane z większym rozmachem, a „kultura w sieci” przejdzie na zasłużona emeryturę.
Pandemia pozwoliła mi przez blisko półtora roku żyć na zwolnionych
obrotach i przyznam, że paradoksalnie to była dla mnie ważna i dobra
lekcja. Zobaczyłam, że można spokojniej żyć i wstawać bez budzika.
Nie planować i nie szarpać się z kalendarzem, próbując mu wyrwać
pół godziny na dodatkowe zajęcia. Nagrałam płytę „Ślady miłości”
w spokoju i pełnym skupieniu. Zadbałam o siebie, wypoczęłam, zrobiłam ogólny plan na najbliższą przyszłość i z optymizmem czekam na
powrót do normalności.
Zastanawiam się jednak jak ta „normalność” będzie wyglądać, gdy
odtrąbimy koniec pandemii. Czy wszystko będzie takie jak dawniej,
czy może będziemy musieli wiele naszych przyzwyczajeń skorygować i dostosować do nowej rzeczywistości?

Póki co, teatry przygotowują nowe premiery, do mojego kalendarza wpadają terminy z koncertami. Znów się rozpędzam i czuję wiatr
w skrzydłach. Mam wiele pomysłów na siebie i cieszy mnie zapał kolegów, którzy podobnie jak ja, z uśmiechem patrzą w przyszłość.

Często aktorki po 40 roku życia, zarówno w Polce jak i na świecie,
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skarżą się, że brakuje dla nich propozycji. Czy dojrzały wiek potrafi
stanowić swego rodzaju blokadę dla artystki?

Nie chcę narzekać, bo los bardzo hojnie mnie obdarował możliwością
spełniania się w swoim zawodzie. Mam jednak w sobie spory niedosyt
i poczucie, że w pracy przed kamerą mogłabym pokazać niejedną zaskakująca twarz, ale niestety nie miałam zbyt wielu szans i możliwości. Stereotypowe obsadzanie mnie „po warunkach” wrzuciło mnie
(jak i wiele innych nich koleżanek) do jednego worka. Każdy aktor dojrzewa, starzeje się, a to pozwala pokazać się w nowych aktorskich odsłonach. Niestety, w Polsce, od wielu już lat dobre scenariusze pisane są
dla wciąż tych samych aktorów. I choć z wielką przyjemnością oglądam
ich na ekranie, bo są naprawdę świetni a ich aktorstwo zasługuje na
najwyższe laury, to w środku mnie coś krzyczy „mnie też dajcie szansę”. Nie bywam jednak na bankietach, nie fotografuję się na ściankach,
nie umiem się przypominać i prosić o role.
Pozostaje mi czekać na uśmiech losu.

Gdzie widzi Pani dla siebie miejsce w najbliższych latach.
Na ekranie, na deskach teatru czy na scenie muzycznej?

Szczęśliwie nie muszę wybierać. W tym roku obchodzę 35 lecie pracy
artystycznej i czuję się bardzo dopieszczona przez los. Muzyka towarzyszy mi od 6 roku życia. Nie umiem bez niej żyć, cała ulepiona jestem
z dźwięków. Moje koncerty są podróżą, w którą zabieram publiczność.
Uwielbiam patrzeć ludziom w oczy, widzieć ich uśmiech, gdy śpiewają ze mną moje piosenki. Czuć ich energię i czerpać z nich siłę i wiarę,
że moja praca ma sens.
Kultura

Natomiast aktorstwo jest moim spełnionym marzeniem i moją autoterapią w przełamywaniu barier i ograniczeń. Scena przybliża mnie do
ludzi. Lubię swoje aktorskie role. Wchodząc w „czyjeś buty”, kreując teatralne czy filmowe postaci mogę na jakiś czas poczuć się kimś innym,
doświadczyć innego życia na jakie sama bym się nie odważyła.
W lutym na deskach warszawskiego teatru odbyła się premiera
sztuki „Kwartet”, w której wciela się Pani w rolę emerytowanej
śpiewaczki operowej. Trzy miesiące później sama wydaje Pani płytę po kilkuletniej przerwie. Czy postać artystki, która zakończyła
swoją karierę obudziła w Pani tęsknotę do muzyki?

Muzyka towarzyszy mi od najmłodszych lat. Odkąd poszłam do szkoły muzycznej, nie ma dnia bym nie otaczała się dźwiękami i nie snuła
planów koncertowych czy nie tworzyła w swojej głowie nowych projektów. Wciąż mam apetyt na nowe wyzwania i wciąż jestem pełna
energii do działania. Nowa płyta „Ślady miłości” jest tego dowodem.
Mam wciąż nowe pomysły na siebie.
Rola Jane Horton w spektaklu „Kwartet” jest raczej tematem, który
co jakiś czas się pojawia w mojej głowie i stawia mi pytania, na które
wkrótce będę musiała sobie odpowiedzieć.: „Czy artysta wie, kiedy powinien z godnością zejść ze sceny?”, „Czy artysta potrafi pogodzić się
z odchodzeniem w niepamięć?”.
Mam 53 lata i wiem, że większość kariery mam za sobą. Nie wiem, ile lat
będę jeszcze miała szczęście pracować na scenie. Dbam o siebie więc
wierze, że zdrowie będzie mi dopisywać.
Umówiłam się jednak ze swoimi przyjaciółmi, że gdy zauważa u mnie
wyraźny spadek formy, zrobią wszystko, abym potrafiła zejść ze sceny
i pożegnać się z moją publicznością z godnością w chwili, gdy moje występy będą budziły podziw, a nie zażenowanie.
Wydany niedawno krążek „Ślady miłości” to przepełnione emocjami, prywatne zapiski. Co skłoniło Panią, aby wykorzystać je jako
materiał na płytę?

Płyta „Ślady miłości”, to moje „najmłodsze artystyczne dziecko”.
Jeśli mam być szczera, to praca nad płytą była moją tratwą, siłą napędową, bo duża jej część powstała na przestrzeni ostatniego roku, czyli
w czasie trwania pandemii. Składają się na nią piosenki, do których większość tekstów napisałam sama. To płyta, która różni się od poprzedniej,
bo ma bardziej nowoczesne brzmienia, bardziej popowe.
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Sam jej tytuł sugeruje, że to płyta o miłości i tak faktycznie jest. To wypadkowa wszystkich emocji, które się we mnie zbierały przez ostatnie
kilka dekad. Najstarszy tekst ma ponad 20 lat, kilka z nich powstawało
z emocji i zdarzeń, które towarzyszyły mi przez ostatnie lata.
Poczułam, że tą płytą domykam jakieś ważne dla siebie tematy.
Uważam, że nic się nie dzieje bez przyczyny i ja bardzo w to wierzę.
Żeby zrobić krok naprzód, otworzyć kolejne drzwi, trzeba zamknąć te,
które mamy za sobą. Tą płytą domykam te wszystkie historie, które być
może we mnie były niedopowiedziane i nieprzepracowane.
Są liczne recenzje i opinie. To miłe wiedzieć, że płyta się podoba.
Ktoś napisał „przeglądam się w Pani tekstach jak we własnym życiu”,
dostaję sygnały, że dla wielu jest pewnym rodzajem terapii. To bardzo
miłe i budujące. To okazuje, że potrafię mówić o emocjach uczciwie, bez
emfazy, pouczania i moralizowania. Wydaje mi się, że dzisiaj jestem już
na tyle dojrzałą kobietą, że umiem patrzeć na swoje życie z dystansem.
Miłość dorosła i dojrzała ma wiele barw i warstw. Doświadczyłam wielu z nich, dlatego poczułam, że chcę o tym opowiedzieć swoimi słowami, tak by inni się w nich przejrzeli, poczuli, że to również ich dotyka.
Bo jeśli coś nas dotyka, to znaczy, że nas dotyczy.

Z czego wynika rozpoczęcie przez Panią przygody z malarstwem.
Czy to brak możliwości realizacji na innych płaszczyznach podczas
lockdownu czy może szuka Pani alternatywy dla wyrażenia swojej
twórczości w późniejszym wieku?
Moje malowanie jest wyłącznie terapeutyczne. Nie odważyłabym się
nazwać malarką. Nie mam warsztatu i nie umiem malować na zawołanie. Pędzle wyciągam wówczas, gdy czuję w sobie taką potrzebę. Gdy
potrzebuję odciąć się od wszystkiego wyłączam komórkę i od tej chwili
dbam tylko o kolory, fakturę, proporcje i sens tego co ma się znaleźć
na płótnie. Potrafię czasem stać przed sztalugą kilkanaście godzin i nie
zauważać, że przez cały dzień wypiłam tylko dwie kawy. Maluję głównie
kopie innych obrazów. Gdy jakaś praca mi się spodoba, szkicuję ją na
płótnie, a potem cierpliwie, centymetr po centymetrze staram się odwzorować oryginał. Nie liczę czasu, który na to przeznaczam. Praca jest
skończona, gdy uznaję, że tak jak jest, już mi się podoba. W czasie pandemii odważyłam się namalować autoportret. Pierwszy autorski obraz.
Wisi na ścianie w salonie i jestem z niego dumna.

rozmawiała: Aleksandra Kupis/ foto: Katarzyna Jarosz
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Anna Ołów - Wachowicz
Pijarowiec z zawodu,
polonistka z wykształcenia,
szczecinianka z wyboru.
Autorka fejsbukowego
bloga „Jest Sprawa”. Mama
Filipa i Antosi. Ogrodniczka,
bibliofilka, kinomanka. Swoją pierwszą książkę pisze
właśnie teraz.

Kot nr 1 w tym czasie, wyłazi również
do ogrodu, opuszcza taras i nieskrępowanie, za przeproszeniem, sra
w azalię.

TROCHĘ GŁĘBIEJ UPCHNIĘTA DULSKA,

czyli manewry wizytowe
– Świetnie, to wpadnę. Zobaczę, jak mieszkasz – odpowiedziała na moje
spontaniczne zaproszenie dawno niewidziana koleżanka.
„Zobaczę, jak mieszkasz!” – ta mała trochę głębiej upchnięta Dulska
w mojej głowie natychmiast pomyślała: Cholera. To trzeba wysprzątać,
bo zaprawdę zobaczy.
Spotkałyśmy się znienacka na koncercie i obie postanowiłyśmy odbiegać od narodowego wzorca rodaka, który na pytanie „co u Ciebie”
natychmiast zaczyna marudzić i narzekać na krzyż. Własny i pański.
My, będąc ponad to, zapewniłyśmy po amerykańsku siebie nawzajem,
że super, fantastycznie, jest dobrze. Praca, rodzina, pasja, mąż – no
wszystko jest. Kobiety z ugruntowanymi cnotami niewieścimi.
Skoro się zbudowało markę, trzeba do niej przystawać, nieprawdaż.
Zagoniłam więc rodzinę do histerycznego sprzątania, ale już. Dali się
bez zdziwienia, bo ja miewam takie rzuty, że mi nagle stan domostwa
mocno przeszkadza i zarządzam wspólną generalkę. Niekiedy taki kompulsywny perfekcjonizm mi się włącza, choć wcześniej sprawnie omijałam slalomem nasz lekki bajzel i jakoś mi nie wadził.
Udając, że jestem ponad takie rzeczy jak popisówka przed koleżanką,
oczywiście nie powiedziałam swoim wyrobnikom, że sprzątamy na wizytację. I ładnie posprzątaliśmy, aż by się Małgosia Rozenek uśmiechnęła aprobująco, ale lekko. Testu rękawiczki to już byśmy nie przeszli.
Przed wyjściem do pracy zostawiłam w wylizanym mieszkaniu ład
i błysk, a nawet świeże kwiaty. Najlepszą filiżankę starannie ustawiłam na tarasie, na stoliczku z rozłożonym Harper`s Bazaar, że niby tak
rano przed wyjściem ja, mistrzyni logistyki i wewnętrznej stabilizacji,
pijam kawę, wertując trendy. Zamiast, co ma miejsce w alternatywnej,
acz prawdziwej, rzeczywistości, standardowo ganiać rozczochrana
między pomieszczeniami i drzeć się na rodzinę w gaciach, że się znowu
wszyscy pospóźniamy. Nie, nie, nie. Żadnych takich. Miało być katalogowo jak wrócę z pracy z koleżanką.

Gul mi skacze, ale to dopiero preludium.
Udajemy się bowiem do kuchni, gdzie kwitnie życie organiczne na blatach, najwyraźniej żarł tu suchary pułk wojska, popijając kefirem, który – nie wiem, kapał przez przestrzelone szczęki? Było jedzone i widać,
że smakowało: zlew pełen, z kosza wystają pudełka po fastfujdach. Wegańskie ciasto z cukinią dla gościa, szczęśliwie nietknięte, nie znalazło
amatorów.
Na stole dziecko mniejsze rozłożyło warsztat szycia i właśnie przerabia moje koronkowe, przenoszone majtki na suknię balową dla jednej
z trzech rozkraczonych i rozczochranych Barb – wciągając przy tym
z powrotem do nosa obfite gile, bo przecież pyli i jest katar w związku
z tym.
W drodze przez te kolejne domowe kręgi piekła Dantego, docieramy na
taras. Żółty cały od cholery, która właśnie intensywnie napyliła z powietrza. Dechy są całe cętkowane w ciapy na żółtym, bo musiało około
południa nieźle pokropić.
Deszcz rozprawił się również z estetyką rozłożonego Harper`s Bazaar,
który teraz leży jak zmięta i pokurczona szmata, makulatura walająca
się od tygodnia po tarasie. Stanowi przy tym idealne tło dla rozwalonego centralnie na stoliczku Kota nr 2, liżącego sobie właśnie tyłek
w pozycji jogi.
Na nasz widok kot wstaje i bezczelnie sprawdza mordą zawartość jedynej w tym domu zabytkowej filiżanki wystawionej jako expose i symbol
dobrego gustu panującego w tym domu. Po sprawdzeniu, że jak zwykle
niedobre, kot spluwa kawą i zaczyna się wściekle drapać, jak najgorszy
pchlarz we wsi.
Kot nr 1 w tym czasie, wyłazi również do ogrodu, opuszcza taras i nieskrępowanie, za przeproszeniem, sra w azalię.

I zaiste...

W ciszy, jaka zapanowała, gdyż koleżankę chyba zatkało, a mnie jakoś
zabrakło słów komentarza, zwykle łatwych i nawet bywa, że dowcipnych, wychodzi na scenę żywa puenta: małżonek w swoich najgorszych
ukochanych nad życie spodenkach roboczych, tych z wyrwą na zadku
i nie widząc gościa drze się:

W przedsionku wita nas Kot nr 1, który wygląda, jakby właśnie musiał
rzygnąć. I owszem, malowniczo haftuje kępą kłaka i trawy w przejściu.
Omijamy kota i wchodzimy do salonu, gdzie mój syn właśnie rozbiera
i czyści rower.

Kurtyna.

Wracamy więc. Przed drzwiami mówię jej, że niby: „Ale wiesz, ja tak
prosto z pracy, w domu nieogarnięte” i wchodzimy.
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– A Ty wiesz, że koty Ci nasikały w te jakieś zasłony z lumpeksu, które
zostawiłaś w torbie?!

Felieton

Dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski.

Czasami myślę, że nam dojrzałym jak truskawki (choć o wiele tańszym niż te na ryneczku) pozostało już tylko poszukać drogi
na Fujiyamę by rzucić się ze stromych stoków świętej góry.

Zapiski podróżne
Przepraszam Cię. Nie będę kolejnym fotografującym Cię bucem.
Choć tyle mogę zrobić. Chciałbym Cię przytulić, poczochrać złote futerko, poszeptać delikatnie, by ukoić Twoje myśli. Chciałbym widzieć Cię
szczęśliwym. Wpatrując się smutnymi oczami także we mnie, stojącego
wśród tłumu, nauczyłeś mnie więcej niż wiele szkolnych lat i całe życiowe doświadczenie. Oczywiście, że rozumiem konieczność naukowych
badań, pożytek płynący z prób rozmnażania zagrożonych gatunków,
czy nawet radość dzieciarni z bliskiego spotkania z hipopotamem, lub
lamą. Jednak od chwili naszego spotkania, myślę, że to moja ostatnia
wizyta w Zoo. Nawet tak pięknym jak to wrocławskie.

Wrocław przyspieszył przed laty i choć dziś tempo rozwoju tego miasta nieco opadło, wyniki dobrego zarządzania widoczne są na każdym
kroku. Oferta kierowana wobec odwiedzających ten nadodrzański,
piastowski gród jest przebogata. Ciekaw jestem, czy tak samo cieszą się mieszkający w nim na stałe wrocławianie? Wydawało mi się,
że w centrum niewiele sklepów, w których robi się codzienne zakupy.
Natomiast restauracji, pubów, fast food’ów… więcej niż możesz przejeść. Wielu też turystów. A ci z całego świata i okolicy. Jednej z atrakcji Wrocławia nie przebiją żadne próby innych miast. Wrocławskie Krasnale! Zabawa w ich wyłapywanie w staromiejskich zaułkach, nie ma sobie równej.

Stojąc pod klatką samotnego gibbona białorękiego, patrząc w jego nieruchome, pozbawione emocji, zrezygnowane ślepia, doznałem przejmującego poczucia winy. Wobec niego i wszystkich pozostałych rezydentów
ogrodu. Do tego stanu moich uczuć przyczynili się również ci, którzy
stali po drugiej stronie krat, ludzie. Nie chce mi się opisywać naszego
zachowania ze wszystkimi wstydliwymi szczegółami. Szkoda czasu.

Podczas kilkudniowego pobytu w rodzinnych pieleszach, wciąż nieuchronnie porównywałem oba nadodrzańskie miasta. Wyszło na to,
że nie jest tak źle. Miasto, które wybrałem by w nim żyć, nie ustępuje
temu drugiemu, w którym żyć rozpocząłem. Szczecin mozolnie, ale idzie
naprzód. Siłą Ludzi Miłych, którzy swoim uporem, talentami, kreatywnością i pozytywnym nastawieniem do świata, na przekór przeciwnościom, na pohybel smutasom, tworzą nowe oblicze naszego Miasta.

Wrocławski ogród zoologiczny ma i swoją jasną stronę. To nowe Afrykanarium. Nowoczesne, interesujące, zarówno pod względem architektonicznym, jak i samej ekspozycji afrykańskich zwierząt lądowych
i wodnych. Chodzi sobie człowiek swobodnie, a wokół niego pływają rekiny, płaszczki, foki i pingwiny. Po wyrazie pyska ryby trudno poznać,
czy pływają sobie radośnie, czy smutniej bardziej. Załóżmy, że pobyt
we Wrocławiu sprawia im radość. Mnie sprawił, w końcu to miasto
moich narodzin. Co prawda w miejscu starego, poniemieckiego domu,
w którym przyszedłem na świat stoi nowoczesna plomba, ale i tak
ucieszyła mnie wizyta na ulicy Kurkowej. Dziś ulica pachnie inaczej niż
w ubiegłym wieku. Inaczej wyglądają ludzie, śpiewają inne ptaki.
Ale też i inny Szymon szedł ulicą…

reklama

Miałem niedawno olbrzymi zaszczyt i radość zaprezentować na
Łasztowni Muzyków ze Szczecina. Różnorodność brzmień i stylów,
rozpiętość wiekowa i różnice kulturowe zachwyciły mnie nie mniej,
niż kosmiczny poziom występów. Przez trzy dni koncertowania
NIE BYŁO SŁABEGO PUNKTU!
Napiszę jeszcze o tym z pewnością. Napiszę o zjawisku kulturowym, które nazywa się: „Szczecińska scena muzyczna”. Bo nie można przejść obojętnie wobec znakomitego gitarzysty, rewelacyjnie śpiewającego wokalisty lub smutnego gibbona złotorękiego w klatce wrocławskiego ZOO.
Nie można przejść obojętnie, wobec tego wszystkiego co nas otacza
i czego jesteśmy świadkami, podczas króciutkiej podróży zwanej życiem.

foto: materiały prasowe

Szymon Kaczmarek

foto: materiały prasowe

PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY

LETNIE OBLICZA
KULTURY

Teatr Współczesny zaprasza na przezabawną komedię Siemiona

Zapraszamy pod plenerową scenę do Przecławia. W ramach wydarze-

ra zaczyna się… fatalnie. Po serii kłótni i obelg, włączają płytę „Love

o sobie tak: „ Jesteśmy Roomieńce, a konkretniej trzy ich pary: Nikla,

Złotnikowa na aktorski duet. On i ona spotykają się na randce, któstory” i… zaczynają jeszcze raz. Oboje muszą przecież dokonać wyboru pomiędzy dalekim od doskonałości partnerem, a samotnością.
Obsada – Dina: Joanna Matuszak, Wiktor: Arkadiusz Buszko
Szczecin, Teatr Współczesny 20 sierpnia, godz. 19.30

nia „Letnie Oblicza Kultury” wystąpi zespół Roomieńce. Muzycy piszą
Michał i Nataniel. Piszemy o tym co widzimy, słyszymy i czujemy. Tworzymy muzykę, która trafiając w serca sprawia, że nawet na najbled-

szych twarzach pojawiamy się właśnie my – rumieńce (niezależne od
woli zaczerwienienie skóry twarzy)".

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Przecław, 21 sierpnia,
godz. 19

reklama

LADY PANK W PRZECŁAWIU

BONA NA ZAMKU

Tego zespołu nikomu w Polsce chyba nie trzeba przedstawiać. Uznani i popularni muzycy wystąpią w ramach trasy koncertowej pt.
Lato w Plenerze. Znane przeboje i najnowsze piosenki. Z nadejściem
lata polskie miasta wybudzą się z koncertowego marazmu i ponownie
będziemy mieli okazję spotkać się pod sceną! Osiem miast, najciekawsi przedstawiciele rozmaitych gatunków, a to wszystko w długie, gorące wieczory – zapraszamy Was na Lato w Plenerze!

Kameruński multiinstrumentalista, wokalista, twórca piosenek, basista, kompozytor, reżyser dźwięku i producent. Autor projektów silnie
zakorzenionych w afrykańskiej tradycji, zarazem jednak o europejskiej tradycji harmonicznej i amerykańskiej swobodzie właściwej jazzowemu światu. Eklektyczny styl Bony wymyk a się jednoznacznym
ocenom krytyków. „Każdy basista, który mnie ogląda, myśli, że gram
coś innego niż jest to w rzeczywistości. Technika, która stosuję pozwala na łączenie wszystkiego ze wszystkim” – uważa Bona.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Przecław, 14 sierpnia,
godz. 20

reklama

Szczecin, Zamek Ks. Pomorskich, 4 września, godz. 19

JOPEK W SZCZECINIE

CHÓR AM I FISZ EMADE

„Przestworza” to najnowszy projekt nr 1 polskiej wokalistyki do którego zaprosiła cenionych i niezwykle utalentowanych polskich muzyków. Artystka nie rezygnując z grania muzyki ambitnej i przeznaczonej dla wymagającego słuchacza sprzedaje jednocześnie płyty
w nakładach o których gwiazdki pop mogą tylko marzyć. Styl Anny
Marii Jopek jest fuzją improwizacji, polskich tradycyjnych dźwięków
europejskiej muzyki klasycznej. Od lat pisze muzykę i adaptuje klasyczne oraz tradycyjne motywy do wyjątkowych, wielopłaszczyznowych projektów. Grali z nią m.in. Pat Metheny, Branford Marsalis, Makoto Ozone, Richard Bona.

Wspólne brzmienia: „Chór Akademii Morskiej w Szczecinie & Industrial Project” to już ósma odsłona popularnego projektu autorstwa
szczecińskiego chóru pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch.
W tegorocznej edycji koncertu chęć udziału wyraził znakomity zespół
Fisz Emade Tworzywo. Grupa powstała z inicjatywy braci: producenta muzycznego i instrumentalisty Piotra Emade Waglewskiego oraz
rapera i wokalisty Bartosza Fisza Waglewskiego, znana jest z wykonywania szeroko pojętej muzyki hip-hopowej, m.in. z wpływami gatunków jak jazz, downtempo czy funk. Artyści eksperymentują z różnymi gatunkami muzycznymi i proponują swoim słuchaczom coraz to
nowe doznania artystyczne. Połączenie ok. 70-osobowego aparatu
wykonawczego, jaki stanowi Chór Akademii Morskiej w Szczecinie,
innowacyjnego brzmienia zespołu Fisz Emade Tworzywo oraz industrialnych dźwięków w zaplanowanej premierze dzieła autorstwa Miłosza Wośko, stwarza przestrzeń do realizacji wyjątkowego spektaklu
muzycznego – opowieści o stoczniowym charakterze naszego miasta.

Szczecin, Zamek Ks. Pomorskich, 31 sierpnia, godz. 19

Szczecin, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, 30 sierpnia, godz. 17 i 20
reklama

Twarz
jest lustrem duszy
Facemodeling | masaż bańką chińską | masaż Kobido
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12
tel. 513 086 098
/ Instytut Urody Be Beauty
www.agatakampioni.pl

foto: materiały prasowe

MAGDA UMER
NA ZAMKU

OBCY
WŚRÓD SWOICH

Mistrzyni interpretacji piosenki literackiej. W perfekcyjny sposób
potrafi połączyć słowo z muzyką, a dzięki tej niezwykłej umiejętności
śpiewane przez nią piosenki uzyskały miano kultowych. Podczas recitalu usłyszymy utwory z płyt „Noce i sny”, „Wciąż się na coś czeka”,
a także znane i lubiane piosenki z repertuaru wokalistki m.in. „Już szumią kasztany”, „Oczy tej małej” czy „O niebieskim pachnącym groszku”. Jak na Mistrzynię Mowy Polskiej przystało (2005), Magda Umer
opowiada o autorach piosenek i o swoim życiu, tworząc w ten sposób
wyjątkowy spektakl. Publiczność będzie miała okazję wysłuchać piosenek takich twórców jak Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, Magda Czapińska, Andrzej Woyciechowski, Andrzej
Trzebiński, Jonasz Kofta, Jerzy Jurandot, Konstanty Ildefons Gałczyński, oraz kompozycji Seweryna Krajewskiego, Krzysztofa Knittla, Wojciecha Trzcińskiego, Jarosława Abramowa, Zygmunta Koniecznego,
Władysława Szpilmana, Freda Buscaglione, Bułata Okudżawy, Jerzego
Wasowskiego, Adama Sławińskiego, Jerzego Matuszkiewicza.

To wystawa przygotowana z okazji 76. rocznicy przejęcia Pomorza
Zachodniego przez polską administrację. Prezenyuje zdjęcia pozyskane z Instytutu Zachodniego w Poznaniu, wykonane przez ekipy IZ,
które zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej zostały wysłane
na Ziemie Zachodnie w celu udokumentowania stanu nieruchomości
i ruchomości na obszarach przekazanych Polsce decyzją wielkich mocarstw. Na wystawie zaprezentowane zostaną też fotografie Stefana
Cieślaka, wykonane w pierwszych powojennych latach, najciekawsze zdjęcia z tamtego okresu, znajdujące się w zbiorach MNS–CDP,
których widz nie znajdzie na wystawie stałej, a także kilka zdjęć dokumentujących pomorskie dziedzictwo, ze zbiorów Stowarzyszenia
Denkmal Pomorze. Większość eksponowanych fotografii jeszcze nigdy nie była prezentowana publiczności, część spośród nich pojawi się
po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat.

Szczecin, Zamek Ks. Pomorskich 21 sierpnia, godz. 20:00
reklama
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Szczecin, Muzeum Narodowe – Centrum Dialogu Przełomy, do końca
sierpnia 2021 r.

foto: materiały prasowe

Dobek i Kia Polmotor

Patryk Dobek, medalista olimpijski z Tokio, rozpoczął ścisłą współpracę z Kia Polmotor. Został członkiem sportowego teamu marki i wszedł
do zespołu promującego specjalny projekt firmy „Kia Polmotor SPORT
TO MY”. Jak zapewniali przedstawiciele Kia Polmotor miejsce przekazania samochodu nie było przypadkowe – „Patryk ma doskonale dopracowany plan treningowy i tak właśnie wygląda codzienna praca
w Porcie Morskim w Policach; wszystko jest doskonale zaplanowane,
ma swoje miejsce i czas”. ds

Andrzej Łuc – prezes Zarządu Morskiego Portu Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne Police S.A., Patryk Dobek – lekkoatleta

Dyrektor Kia Polmotor Konrad Kijak z Patrykiem Dobkiem

Zespół Kia Polmotor z Patrykiem Dobkiem

foto: materiały prasowe

Wbić gwóźdż na czas
W dniach 10–11.06, odbyły się w Szczecinie II Mistrzostwa Szczecina We
Wbijaniu Gwoździ Na Czas. Organizatorami imprezy były sklepy Snickers
Workwear Outlet oraz In Tools. Zasady były proste, pięć gwoździ 80mm
trzeba było wbić w jak najkrótszym czasie. Śmiałków było wielu. Jednym
słowem przekrój całego społeczeństwa. Nagrodzone zostały trzy najlepsze wyniki, jak również najmłodszy uczestnik, który miał 6 lat, najlepszy
czas wśród pań oraz najstarszy uczestnik. ds

Załoga sklepu INTOOLS, Agata, Ania i szef Robert Kurdyła

Załoga Outletu – od lewej: kierownik Dominik Żukowski,
Robert, Ania, Natalia, Adam.

Nagroda dla najlepszej pani – Ilona Łukasik

foto: materiały prasowe

Piknik OIRP z Bońkowscy
British Auto

W połowie lipca odbył się Piknik dla Okręgowej Izby Radców Prawnych, w którym brała udział jako partner znana szczecińska firma Bońkowscy British Auto Sp. z o.o. Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział
w konkursach, w których nagrodą główną były vouchery na weekend
z zatankowanym do pełna Jaguarem XF i Range Roverem Velarem oraz
akcesoria Jaguara Land Rovera. ds

Od lewej: Pani Anna Kuźmińska, Pan Marek W, Pan Julian Smoter,
Pani Magdalena Straszewska

Od lewej: Pani Magdalena Straszewska

Od prawej: Pani Anna Kuźmińska
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foto: Bogusz Kluz

Sztuka i biznes
w doborowym
towarzystwie
Już po raz drugi odbyło się spotkanie z cyklu BMW Art&Business zorganizowane przez Dealer BMW Bońkowscy w salonie przy ulicy Hangarowej. Bońkowscy od lat są mecenasami sztuki i wspierają artystów
oraz instytucje kultury, a także prezentują swoim klientom twórczość
różnych artystów. Podczas tej edycji A&B, na scenie wystąpiła aktorka Teatru Polskiego Olga Adamska, która zaprezentowała fragmenty
monodramu „My hrabiny nie płaczemy”. Partnerem wydarzenia była
szczecińska marka naturalnych kosmetyków Clochee. ad

Piotr Szupiński z rodzicami – Katarzyną i Waldemarem

Anita Krystowska i Jolanta Czapiewska

Daniel Miesiak, doradca ds. sprzedaży samochodów
BMW, Dominika i Dariusz Bońkowscy

Nina Manduk - Czyżyk, Przemysław Czyżyk

Izabela Marecka (Magazyn Prestiż), Daria Prochenka (Clochee)

Dominika Bońkowska

Piotr Perko, kierownik sprzedaży samochodów BMW, Paweł Ząbek, dyrektor
sprzedaży i marketingu, Joanna Kardasiak, przedstawicielka Clochee

Olga Adamska

Jolanta i Janusz Czapiewscy oraz Anita i Robert Krystowscy

Agnieszka Szeremeta (Creo Academy)
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Magiczna siódemka

Filmowe Dąbie pełne gwiazd

7. edycja Baltic Neopolis Festival za nami. Wśród gości znaleźli się m.in. Juan
José Navarro – dyrektor Sinfónica San Indalecio de Almería, solista Mario
Klein, Wioletta Hebrowska z Teatru Muzycznego w Lubece, Konstantin Heidrich– wybitny wiolonczelista Fauré Quartet, Mietek Szcześniak czy Jola
Szczepaniak. Publiczność wysłuchała kilkunastu koncertów, w tym prapremierowego utworu „Druga przestrzeń” napisanego przez Mikołaja Góreckiego dla BNO oraz wzięła udział w świętowaniu 13. urodzin orkiestry. ad

Gorące premiery najciekawszych polskich produkcji. Spotkania ze
znakomitymi aktorami i twórcami filmowymi, rozmowy i konkurs dla
młodzieży na spot ekologiczny. Wszystko w pięknych okolicznościach
Jeziora Dąbskiego a także klubu Delta. Kolejna edycja Dąbskich Wieczorów Filmowych przeszła do historii. To niezwykły festiwal, który
w luźnej niezobowiązującej formie pokazuje co we współczesnym rodzimym kinie jest interesującego. ad

Dyrektor festiwalu Sylwia Witkowska, Dorota Landowska, Mariusz Bonaszewski

Kinga Streszewska, Nela Zaforemska

Marcin Dorociński

Mieczysław Szcześniak, Emilia Goch Salvador, Szymon Wyrzykowski

Sylwia Witkowska, Zbigniew Zamachowski, Magdalena Skarżyńska

Anna Bańkowska, Olgierd Geblewicz, Krzysztof Soska

Krytyk filmowy Krzysztof Spór, Emilia Niemyt, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Sylwia Witkowska, laureaci konkursu Eko–Kadr
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GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center
ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al.
Wojska Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik
ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik ul. 5
lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic ul.
Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza
Królewicza 2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna
Estetyczna ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku
słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu
ul. Ostrawicka 18
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców Wielkopolskich 79
Gabinet Terapii Manualnej
ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Optegra ul. Mickiewicza 138
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
Perładent - Gabinet Stomatologiczny
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz
ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał
Rudziński ul. Śląska 5/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
ST Medical Clinic
ul. Kwiatkowskiego 1/26
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul.
Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Synergia Centrum Psychoterapii &
Coachingu ul. Emilii Plater 7c/16
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotel Grand Focus ul. 3 Maja 22
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Willa Flora ul. Wielkopolska 18
KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski –
kancelaria adwokacka al. Boh.Getta
Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro
i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie
Prawni sp.k. ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki – kancelaria adwokacka ul. Kr.Jadwigi 13/12
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik
– kancelaria adwokacka ul. Monte
Cassino 7/1
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka ul. Bogusława 5/3

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
Kancelaria Notarialna Małgorzata
Posyniak ul. Józefa Piłsudskiego 20
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński
ul. Narutowicza 11/14
Kancelaria Radców Prawnych Brzeziński, Gregorczyk ul. Swarożyca 15A/3
Waldemar Juszczak – kancelaria
adwokatów i radców al. Niepodległości 17
Zbroja Adwokaci ul. Bogusława X 9/4

Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B

KAWIARNIE
Artetamina ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska
Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe al. Wojska
Polskiego 50
Columbus Coffe ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe ul. Krzywoustego 16
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fanaberia Deptak Bogusława
Fit Cake ul. Śląska 5/1
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Orsola ul. Przestrzenna 4
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot ul. Krzywoustego 15/U3
Sowa Cukiernia al. Wojska
Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Galaxy

RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana
Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar
ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl.
Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar
Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego 67
La Rotonda ul. Południowa 18/20
La Rocca ul. Koralowa 101
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka
Odrzańska 18U
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria
ul. Poniatowskiego 2a
Piastów 30 al. Piastów 30
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka
Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Ricoria al. Powstańców
Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów 1
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu
Pruskiego 8
Sushi & Pasta ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Tutto Bene Bulwar Piastowski 1
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi al. Jana Pawła II 42
Willa West Ende al. Wojska
Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11

MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki
Ustowo 56
BMW i Motorrad Ustowo 55
BMW i MINI Hangarowa 17
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
Land Rover / Jaguar Ustowo 58
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

NIERUCHOMOŚCI
Baszta Nieruchomości
ul. Panieńska 47
Baltic Group ul. Piotra Skargi 15
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Futyma ul. Heyki 27A
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen)
ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
PCG Deweloper ul. Panieńska 17
Siemaszko al. Powstańców
Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Turant & Wspólnicy ul. Mała
Odrzańska 21/1
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7

SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5

Arcadia perfumeria
ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska
Polskiego 45/2
Atrium Molo ul. Mieszka I 73
Batlamp ul. Milczańska 30A
Batna ul. Targ Rybny 4/2
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej
ul. Kaszubska 58
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
HiperGlazur - Salon Łazienek ul.
Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Kosmetologia Monika Turowska
ul. Duńska 38
MaxMara ul. Bogusława 43/1
MOOI ul. Bogusława 43
Moda Club Al. Wyzwolenia 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
Strefa Koloru ul. Santocka 44
Wineland al. Wojska Polskiego 70
SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul.
Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca
al. Wyzwolenia 85
Binowo Golf Park Binowo 62
Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center
ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13
Eurofitness (Netto Arena) ul.
Szafera 3
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B
Floating Chillout ul. Iwaszkiewicza
20/U4
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
Polmotor Arena Wojska Polskiego 127
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska
Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Atelier Piękna ul. Mazurska 21
Akademia Fryzjerska Gawęcki
Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut
ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska
Polskiego 40/2
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Esthetic Concept ul. Jagiellońska
16A/LU2

Fryzjerskie Atelier Klim
ul. Królowej Jadwigi 12/1
GDG Aesthetic Club
ul. Jagiellońska 81/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte
Cassino 1/14
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
La Rocca, al. Wojska Polskiego 9
Luxmedica ul. Welecka 1A
Medestetic ul. Okulickiego 46
Manufaktura Wzroku ul. Monte
Cassino 40
MOI Instytut Kobiecego Piękna
ul. Wielka Odrzańska 28a
Modern Design Piotr Kmiecik
ul. Jagiellońska 93
Natural Skin Clinic
ul. Krasińskiego 10/5
Od stóp do głów ul. Batalionów
Chłopskich 39a
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Royal Clinic, al. Wojska
Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka
Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk
ul. Szymanowskiego 8
Studio Urody Masumi Deptak
Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Verabella ul. Jagiellońska 23
Well Spring Tai massage
ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
Yasumi ul. Staromłyńska 19
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
ArtGalle ul. Śląska 53
Centrum Informacji Turystycznej
Aleja Kwiatowa
CITO ul. Szeroka 61/1
Filharmonia – sekretariat
ul. Małopolska 48
Muzeum Narodowe
ul. Staromłyńska 27
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul.
Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al.
Wojska Polskiego
Przedszkole Niepubliczne Nutka
(Baltic Business Park)
Radio Szczecin al. Wojska
Polskiego 73
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium
Balticum ul. Mieszka I 61C
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

Discovery sport
od 1700 zł netto
miesięcznie

Autoryzowany salon Land Rover I JAGUAR w Szczecinie
Bońkowscy British Auto
Ustowo 58, 70-001 Szczecin
+48 91 852 34 00

| salon@british-auto.pl

www.british-auto.landrover.pl
/ JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

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

