miesięcznik bezpłatny nr 08 | 66 | grudzień 2013 r.

www.magazynprestiz.com.pl

Dziewczyny,
Jest Sprawa
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Dzieciniak
Wodnicki

Mamy 100 stron!

Kasia
Bujakiewicz
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od naczelnej

k

toś zapytał mnie, jaki
jest mój wymarzony
prezent pod choinkę. Kolejne perfumy?
Nowe narty? Nie!
Chciałabym dostać
dwa tygodnie nic
nierobienia. Po prostu. Bez telefonu, bez laptopa, bez pośpiechu. Żeby odpocząć
i być z tymi, którzy są dla mnie WAŻNI. Delektować się każdą godziną, bezmyślnie gapić w niebo i machać nogą w bucie. Luksus
w dzisiejszym świecie, prawda?
Zamierzam znaleźć nieco tego czasu w święta, bo to właśnie
TEN czas, kiedy można wyłączyć telewizor, telefon i pobyć ze
sobą. To dla mnie właśnie jest magia świąt. Patrzeć i widzieć drugiego człowieka.
Sporo akcentów świątecznych w tym numerze. Moc życzeń,
przewodnik po świątecznych jarmarkach i opowieści wigilijne.
I to jakie! Mieliście kiedykolwiek okazję dostać w barszczu prawdziwe uszka... świni? Albo z utęsknieniem czekać na... kartofle?
Jeżeli nie, to uśmiechnijcie się i przeczytajcie tekst Jerzego
Chwałka, a w nim wspomnienia czwórki szczecinian. Na przykłada Anita Agnihotri właścicielka restauracji Bombay wspomina
pierwszą przygotowaną przez siebie Wigilię. Bardzo chciała zrobić taką tradycyjną z 12 potrawami. Nie mogło oczywiście zabraknąć barszczu z uszkami. Tyle, że nigdy wcześniej nie widziała
tego dania na oczy, więc wydedukowała, że chodzi o... uszka
świńskie! Parę godzin samodzielnie skubała pęsetą włosy z uszu
i czyściła je szczotką, bo kucharz muzułmanin, który był zatrud-
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niony w jej domu kategorycznie odmówił
pracy, gdy zobaczył, że zamierza jeść coś
takiego! Skończyło się na tym, że na wigilijną kolację cała rodzina Anity pojechała do
restauracji…
Na moim świątecznym stole nie może
zabraknąć prawdziwego chleba. Ale nie
byle jakiego, kupowanego w supermarkecie, ale tego chrupiącego bez chemii i na prawdziwym zakwasie.
Jest w Szczecinie parę piekarni, które pieką taki chleb. Choć są
małe i niepozorne, przed świętami ustawiają się do nich kolejki.
Przeczytajcie tekst Daniela Źródlewskiego, a dowiecie się gdzie
szukać najlepszego chleba w mieście, nie tylko od święta.
Dalej rządzą kobiety. Na okładce aktorka Kasia Bujakiewicz.
Fajna dziewczyna z ogromnym dystansem do świata, czy raczej
celebryckiego światka. Wspomina szalone czasy szczecińskie,
a spędziła tu parę dobrych lat. Jaka była jej „szczecińska trasa
hańby? Gdzie się bawiła? I jak wspomina Teatr Współczesny?
Tego dowiecie się z wywiadu Darii Prochenki.
„Jest Sprawa”, to blog, który robi ostatnio furorę w mieście.
Jest ich dziewięć. Matki, żony i kochanki, ale przede wszystkim
przyjaciółki. Założyły stronę, na której dzielą się, nie pozbawionym autoironii strumieniem świadomości na temat życia. Piszą
o seksie, dzieciach, zakupach w Lidlu i tym, czego nie czytać.
Świetne dziewczyny, gorąco polecam ich bloga.
Na koniec chwalę się, bo mamy w tym miesiącu aż 100 stron!
Jest co poczytać i co pooglądać. Znaczy to również, że Prestiż
działa. I to jak!
Miłej lektury!
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

u

czą nas od dziecka, że są 4 pory roku: wiosna,
lato, jesień, zima. Właśnie w takiej kolejności.
Mówię o tym, bo widzę, że tak szczegółowo
obserwuje pani krajobraz, który umyka za
oknem. Niespodziewanie odezwała się do
mnie kobieta na przeciwko. Trudno mi było
ocenić wiek mojej współpasażerki. Siwe, starannie zaczesane włosy, szczupła sylwetka, sportowy styl, błysk w oczach, optymistyczna
twarz choć już niemłoda, to jednak nie starego człowieka. Siedziała przede mną doświadczona osoba, ale nie złamana tym, czego
w życiu doświadczyła. Na dodatek świetny obserwator. Rzeczywiście patrzyłam na zimowy już świat za oknem. Był grudzień. Zastanawiałam się, że przecież przed chwilą witaliśmy wiosnę po długich
mroźnych miesiącach. Gdzie się podziała? Kiedy przeminęło lato,
a jesień? Może tylko dwa razy udało mi się pójść na grzyby… I znów
zimno. – Tak, rzeczywiście zastanawiałam się jak szybko ucieka czas,
na pewno szybciej niż jesteśmy w stanie zauważyć. Odpowiedziałam nagle wyrwana z moich myśli. Cieszyłam się nawet, bo wdzierał
się do nich smutek. – Rodzimy się i jesteśmy dziećmi, to wiosna.
Ciągnęła nieznajoma. Potem gotuje nam się krew w żyłach i chcemy przebudowywać świat wg naszych ideałów, zakochujemy się,
zakładamy rodziny, pracujemy, wychowujemy nasze córki i synów,
to lato. Pora, która wydaje się tak krótka, w porównaniu z tym, co
mamy do zrobienia… A jednak dajemy radę i przychodzi jesień.
Nasze dzieci odchodzą z domu wybierając własną drogę. W starym
rodzinnym gnieździe robi się cicho i spokojnie. Jesień staje się bardziej interesująca, kiedy pojawią się wnuki. Wtedy jest tyle pracy, co
w ogrodzie przed zimą. Zrobić weki, zebrać owoce i warzywa, zasiać oziminę. Aż wnuki dorastają i już tak bardzo nas nie potrzebują,
a my czujemy, że nastała ostatnia pora życia - często w samotności,
bo nie każdy mąż czy żona dociągają do dziewięćdziesiątki. – Przeraża mnie pani. Odpowiedziałam. Chce mnie pani straszyć zimą?
– Dobrze, że tak pani zareagowała. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie Trzeciego wieku i wciąż powtarzam, że optymizmu i właściwego położenia w jakim się znajdujemy, należy uczyć od młodości.

Dlatego o tym pani opowiadam. Każda pora roku i życia jest piękna.
A musi pani wiedzieć, że jest i piąta. – Tak wiem, przedwiośnie. Odpowiedziałam trochę poirytowana tymi opowieściami kogoś, kogo
przed chwilą oceniłam jako bardzo pozytywnego. – Chodzi o to,
ciągnęła dalej nie przejmując się moim wycofaniem, że w życiu najważniejsza jest miłość i zawsze może się zdarzyć, zwłaszcza wtedy,
kiedy czujemy się już starzy i nikomu nie potrzebni. Nie tylko w młodości lub w wieku dojrzałym można kochać, ale także ”w starości”,
czyli w piątej porze życia, kiedy mamy już grubo po sześćdziesiątce.
Ludzie się tego wstydzą, mówią, że nie wypada, że to śmieszne. Siedzą więc w domach i czekają na śmierć rozpamiętując jacy to kiedyś
byli piękni i młodzi. – Proszę pani! Nagle krzyknęła do mnie kobieta.
– Pomyślałam, zwariowała, nawiedzona? Gdzie ten Szczecin, chcę
już wysiadać? – Tak nie można myśleć! Starzy też jesteśmy piękni,
a może nawet bardziej, bo mamy za sobą wóz drabiniasty doświadczeń dobrych i złych. Możemy je sobie opowiadać, żyć dla siebie
w rozmowach i wspólnym spędzaniu czasu z ludźmi nam podobnymi: ze zmarszczkami, z laską, z brakiem sił, z chorobami i za 10
groszy reklamówką pełną leków. Mało romantyczne? A dlaczego?
Bo tak ukształtował nas Świat! Żyć trzeba każdego dnia. To prawda - tyle jest beznadziejnych poniedziałków i niedziel, ale są także
cudowne soboty i wtorki. Nie patrzmy tylko na siebie, zobaczmy
innych, którzy są obok: w kościele, w sklepie, w mieszkaniu na tym
samym piętrze albo na innych, w kolejce do lekarza, w parku na ławce. Każdy z tych ludzi może być naszą miłością w piątej porze życia.
– Ta „wariatka” w jednej chwili stała się wizjonerką. Jednak pozytywna, uspokoiłam się. Podziękowałam za wykład i od razu uśmiechnęłam się do własnych myśli. Zobaczyłam siebie po siedemdziesiątce
jak to biegam z balkonikiem po parku i krzyczę: uwagą przystojni
dziadkowie jestem do wzięcia i chętnie się zakocham…, ale tak
na poważnie, ta kobieta miała dużo racji. Miłość może się zdarzyć
w każdym wieku. Wystarczy o tym pamiętać i nigdy nie mówić – to
nie możliwe…
Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

nowe miejsca

Krowa na
Deptaku

La Fiori

Bórger
Bar

Calypso
fitness club

Nowy burgerowy lokal na Deptaku Bogusława. Aby goście mogli zobaczyć proces pieczenia
i przygotowywania hamburgera, ustawiano wzdłuż baru stoły
i krzesła. Całość tworzy efektowne i nowoczesne wnętrze.
W ofercie kilka rodzajów krowy,
m.in. „Krowa z kozią bródką”,
czyli burger z kozim serem, do
tego frytki, napoje i piwa z małych browarów, czyli to z czym
hamburger smakuje najlepiej.

Gabinet kosmetyki profesjonalnej powstał z myślą o miejscu,
w którym można wypocząć,
zrelaksować się, zadbać o wygląd i samopoczucie. Specjaliści
oferują najnowsze odkrycia kosmetologii, które wykorzystują
przy zabiegach pielęgnacyjnych,
a także zajmują się doradztwem
w zakresie żywienia oraz opracowywaniem diet dla ludzi zdrowych i chorych przy profesjonalnym wsparciu psychologoa
Adres:
ul. Ściegiennego 28/3

Kolejny, burgerowy punkt na
mapie Szczecina. Tym razem
przy ulicy Wojska Polskiego
można zjeść hamburgera, który
jest przygotowywany z niemrożonych produktów. Mięso jest
mielone na miejscu, świeże warzywa i sosy przygotowywane
codziennie. W ofercie burgery
z wołowiną, kurczakiem i cieciorką – wersja dla wegetarian,
serwowane na drewnianych tackach razem z frytkami i sosami.

Nowoczesny klub fitness oferujący swoim klientom dużą przestrzeń i bogatą ofertę zajęć. Zajdziemy tu pełną linię urządzeń
do treningu siłowego i kardio
oraz indywidualną bezpłatną
opiekę instruktora siłowni. Dla
mam z małymi dziećmi jest bezpłatny Kids Play – mini przedszkole z opiekunką. W klubie
znajdziemy także przestrzeń do
relaksacji, odnowy biologicznej
i gabinet kosmetyczny.

Adres:
ul. Wojska Polskiego 4

Adres:
ul. Piastów 30

Adres:
Deptak Bogusława
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wydarzenia

Seks wg Klima

wątek szczeciński, z Kaskadą na czele.
- Kaskada to miejsce legenda – uważa
autor. - Portowe miasto ma swoje prawa
i w życiu towarzyskim Kaskady było je wyraźnie widać. Jednocześnie to było miejsce
nie tylko do tańczenia, ale wystawiano tam
prawdziwe variete! Jeśli chodzi o inne ślady
szczecińskie, to czytelnicy znajdą również
anegdoty z klubu 13 Muz.
ad

Akahoshi
i jego kobiety

gest przypominający kołysanie dziecka wykonywanego przez kilku piłkarzy na boisku,
po strzelonym golu. Wymyślił i pokazał ją
pierwszy raz światu brazylijski piłkarz Bebeto 19 lat temu, a termin piłkarskiej kołyski
doczekał się już miejsca w Wikipedii.
– Czuję radość z narodzin córki, ale spada
na mnie też wielka odpowiedzialność za nią
i rodzinę – powiedział nam Akahoshi. – Na
razie koncentruję się na najbliższych meczach, a po zakończeniu rundy jak najszybciej chcę zobaczyć córkę i podziękować za
nią mojej żonie. Prestiż gratuluje Ace i Izumi
i życzy jak najwięcej pociechy z Anny. jch

Zrób
własnego lizaka

Fot. materiały prasowe

s

Fot. Jarosław Gaszyński

10

eks, sztuka i alkohol czyli życie polskiej bohemy lat 60. To także tytuł
książki związanego ze Szczecinem dziennikarza i historyka sztuki Andrzej Klima,
która ten szalony czas opisuje.

Oczom czytelnika ukazują się ówczesni
„celebryci”. Padają takie nazwiska jak Bogumił Kobiela, Zbyszek Cybulski, premier Józef Cyrankiewicz. Zachód miał w tym czasie
swój „sex, drugs & rock’n’roll” a my?
- Jeśli chodzi o sex, drugs & rock'n'roll, to
w Polsce lat 60. najłatwiej było o to pierwsze, później trzecie a ze środkowym - kiepsko. Pomysł żeby opisać lata 60. wziął się
stąd, że była to najbardziej barwna dekada
w dziejach PRL-u- wyjaśnia autor. – „Żelazna
kurtyna” skutecznie odgradzała wolny świat
od PRL. W latach 60. poluzowała się na tyle,
że można było już tu i ówdzie wyjechać, to
i owo zobaczyć. Np. Alina Janowska parodiowała Marlenę Dietrich na estradzie, ale
na żywo zobaczyła pierwowzór dopiero
wtedy, kiedy Dietrich przyjechała do Polski
na występy.
Materiały do publikacji Klim zbierał niczym
archeolog, krok po kroku odtwarzając klimat
tamtej epoki. W książce znalazł się również

j

eden z najlepszych piłkarzy Pogoni
obecnego sezonu, Takafumi Akahoshi
doczekał się potomstwa.

11 listopada w dalekim japońskim Hyogo
urodziła się jego córka Anna. Maleństwo
ważyło 2,850 kg i miało 49 cm wzrostu.
Jej mama Izumi i "Aka" mimo, że oboje
pochodzą z Japonii, są trochę szczecińskim
małżeństwem, gdyż tutaj się poznali. I jak
zdradził nam przyjaciel "Aki" i agent piłkarski, Tomasz Drankowski – była to miłość od
pierwszego wejrzenia.
Izumi urodziła Annę w japońskim Hyogo,
gdzie mieszkają jej rodzice. "Aka" dowiedział się o tym radosnym fakcie o 5.00 rano,
a wieczorem rozgrywał mecz przeciwko
Zagłębiu.
Już na jego początku, po golu strzelonym przez Marcina Robaka nie obeszło się
bez kołyski. Dla mniej zorientowanych, to
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awiarnia z ręcznie robionymi słodyczami z naturalnych składników
ruszyła w Szczecinie. Co więcej – cukierki
i lizaki robione są na oczach klientów.
W słodyczach ze „Słodkiej Cytrynki”, bo
tak się nazywa oryginalna kawiarnia, nie
znajdziemy konserwantów ani chemii. Smakołyki wykonane są z naturalnych barwników z warzyw. Zawarte w nich aromaty
z owoców i roślin sprawiają, że słodkie wyroby mają wyjątkowy smak. Obecnie znajdziemy tu 25 smaków cukierków i najróżniejsze kształty lizaków, np. postaci z bajek.
– Staramy się tworzyć nowe smaki, cały
czas powstają oryginalne kombinacje – mówi
pani Elżbieta Pawicka - Dudek, właścicielka
kawiarni. – Receptura, z której wykonujemy
nasze słodkości liczy 120 lat. Cukierki i lizaki
wykonywane są na miejscu, na oczach klientów. Organizujemy też warsztaty, pokazy

wydarzenia
otwarte dla dzieci i rodziców, na których
maluchy mogą stworzyć własne słodycze.
Rodzice też chętnie zabierają się do wyrabiania lizaków i świetnie się przy tym bawią
– dodaje pani Elżbieta.
ng

kasik. – Okrąg jej sukni miał natomiast dwa
metry. Do wykonania sukni użyliśmy osiemnastu metrów koronki i aż pięć kilogramów
ozdób. Ubraliśmy ją w 45 - centymetrowe
buty. Aby wykończyć stylizację, poprawić
makijaż, czy ułożenie włosów musieliśmy
stawać na krzesłach.
Wielki finał już na wiosnę. Co duet pokaże tym razem?
– Nie możemy zdradzić szczegółów. Możemy tylko powiedzieć, że będzie to coś
spektakularnego – dodają Piotr i Jacek. ad

Carskie złoto

Jak w domu

zczecińska projektantka mody Sylwia Majdan została twarzą stylowych
oprawek okularowych Kenchi i Outspoken.

– Panią Sylwię Majdan cenimy za projekty,
wśród których można znaleźć zarówno bardzo subtelne kobiece kreacje, jak i t-shirty,
w których kobieta i nastolatka, będzie się
czuła wygodnie i intrygująco – mówi Marzena Cylwik z Rako Optyk Serwis, firmy zajmującej się sprzedażą oprawek. – Chcemy
współpracować z panią Sylwią pod kątem
projektowania opraw, a jej udział w sesji
jest, mamy nadzieję, dobrym początkiem
przyszłej współpracy.
W kolekcji Kenchi znajdziemy oprawki
zarówno męskie jak i damskie, wykonane
z metalu i z tzw. płyty (tworzywa sztucznego).
Wszystkie łączy modne, nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość i przystępna cena.
Outspoken to znowu oprawki dla osób, które
lubią się wyróżniać. Prawdziwym przebojem

fot. Paweł Smoliński

s

Fot. Jarosław Gaszyński

fot. Adam Fedorowicz mua: Maja Holcman

Modne spojrzenie

jest część kolekcji obszytej materiałem. Niezwykle oryginalnie prezentują się oprawki
pokryte jeansem.
– Zdecydowanie po taki produkt sięgnie
osoba, która bawi się modą okularową
w równym stopniu jak innymi częściami
garderoby – uważa Marzena Cylwik. - Są
to oprawki dla osób, które „zakochają się”
w nich od pierwszego wejrzenia.
W Szczecinie dystrybucją tej marki zajmuje się sieć salonów optycznych Optyk
Trendy.
ad
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iotr Kmiecik i Jacek Łukasik ze studia
Modern Design wygrali krajowe eliminacje w prestiżowym konkursie fryzjerskim Wella Trend Vision 2013. W maju przyszłego roku pojadą do Frankfurtu na finały.
– Naszą inspiracją była carska Rosja i  cerkiewne ikony, ale przedstawiona w niesztampowy, nowatorski sposób – mówi o stylizacji
Piotr Kmiecik. – Jurorzy docenili interpretację wybranego  trendu i kolor przechodzący
od złota do różu.
Przygotowanie projektu zajęło pół roku.
Suknię, w którą była ubrana modelka Marlena Kuźmińska, uszyła według pomysłu
panów Elżbieta Olszewska. Manicure to
dzieło Agnieszki Sikorskiej, natomiast całość sfotografował Paweł Smoliński.
– Wystylizowana modelka miała blisko
trzy metry wysokości! – wymienia Jacek ŁuR
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rzestronny gabinet lekarski, stylowa
i wygodna poczekalnia z recepcją.
Klinika Dr Osadowskiej zmieniła swój adres.
Teraz zabiegom możemy się poddawać we
wnętrzu biurowca Piastów Office Center.
– Wnętrze kliniki zostało tak zaprojektowane, by panie czuły się tu wyjątkowo
i komfortowo – mówi dr Ilona Osadowska. –
Wystrój to pomysł mój i Małgorzaty Szuflety,
architektki wnętrz.
Zanim trafimy do gabinetu lekarskiego
możemy się zrelaksować w przytulnej poczekalni utrzymanej w klimacie art deco,
której główną ozdobą jest designerski żyrandol. Wygodne fotele, klimatyczny kominek, drzewko mandarynkowe – te wszystkie
dodatki budują przyjemny klimat. W niedalekiej przyszłości zawisną tu również obrazy,
być może reprodukcje szkockiego malarza
Jacka Vettriano, utrzymane w klimacie amerykańskich filmów z lat 40.
Sam gabinet lekarski jest bardzo przytulny.
Nie brakuje tu kwiatów, bibelotów i innych
dodatków. Przebywając w nim zapominamy,
że za chwilę poddamy się zabiegowi.
ad
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Kr z ywym
Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN
i Prestiżu. Laureat nagrody „Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji
Batorego. Dwukrotnie – w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN) nominowany do Grand Press. Pasjonat tenisa,
dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.

Tytułem „Samorząd Przyjazny Biznesowi“ pochwaliło się Świnoujście zajmując 38 miejsce w kraju na liście sporządzonej przez
Instytut Nowoczesnego Biznesu. Miasto w komunikacie podało, że
instytut przyznał też statuetki Gepardy Biznesu 22 świnoujskim firmom. Szczecin zajął miejsce trzy oczka wyżej. Wspomniany Instytut
Nowoczesnego Biznesu ma siedzibę w Łopatkach w gminie Wąwolnica (woj. lubelskie). Na dość tajemniczej stronie internetowej nie
ma niestety informacji ile kosztuje
przyjemność uczestnictwa w rankingu, a tym samym nagradzania.
Robert Krupowicz, burmistrz Goleniowa uroczyście zawierzył miasto
Jezusowi Chrystusowi. Jak tłumaczył
na łamach Gazety Wyborczej jeden
z księży obecnych na uroczystości –
Goleniów mógł być kiedyś przeklęty albo oddany diabłu, stąd pewnie
ta decyzja. Akt wywołał falę dyskusji,
ale nie to jest jednak najciekawsze,
lecz ujawnione przy tej okazji wewnętrzne rozterki burmistrza. – Tam
w świątyni siedział burmistrz gminy
Goleniów? – sam zadał pytanie reporterce Radia Szczecin Robert Krupowicz, po czym szybko sam na nie
odpowiedział: – Nie, tam siedział
Robert Krupowicz, który w sposób
osobisty mówił o swojej wierze – tłumaczył. – Ja jestem Robertem Krupowiczem, nie jestem burmistrzem
– wyjaśniał dalej. W końcu jednak
oświadczył: – Pełnię rolę burmistrza.
Niezależnie od oceny samego aktu
i osobistych rozterek gratulujemy
odwagi w głoszeniu swoich poglądów.
„To my panujemy nad tym miastem“ – takiej treści billboardy pojawiły się na ulicach Szczecina. Widać
na nich piłkarza Pogoni stojącego
przy armacie. Dokładnie nie wiadomo, o co chodzi w tej kampanii.
Być może o decyzję ZDTiM o wycofaniu nowych składów tramwajowych z linii nr 7 w dniu rozgrywania meczów Pogoni z powodu
ich niszczenia przez kibiców? A może o zamalowanie osiedla przy
ul. Zawadzkiego? No to rzeczywiście panują. Tylko po co od razu
billboard stawiać? Gang Oczki swego czasu też „panował“, ale billboardów z tego powodu nie stawiał. Jest jeszcze inne wyjaśnienie

tej kampanii. Stojący na tarasie zamku piłkarz spogląda w kierunku
Odry, a dalej jeziora Dąbie, czyli kierunku wschodnim. W tym kierunku najbliżej jest Maszewo, a nieco wyżej Goleniów. Może zatem
chodzi o panowanie nad Maszewem?
Skoro o piłce nożnej mowa to pracę rozpoczęła sejmowa podkomisja ds. zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Zmiany mają dotknąć przede
wszystkim organizacji meczów,
zachowań kibiców i odpowiedzialności za ich zachowania.
Szykuje się ostra dyskusja.
Coraz większymi krokami
zbliżają się pierwsze z serii wybory – do Europarlamentu.
Nasz okręg dysponuje dwoma
miejscami. Szykuje się ostra walka, bo Bruksela coraz bardziej
przypomina „Zieloną Wyspę“ na
tle biedującej Europy. W emitowanym niedawno przez TVP1
reportażu belgijscy dziennikarze
podsumowali zarobki nie tylko
eurodeputowanych, którzy do
dyspozycji mają w sumie 13 tys.
euro miesięcznie, ale i wszelkich
urzędników. Wyszło, że pensje
wahają się od 2600 euro (początkujący) do 18 tys. miesięcznie plus dodatki (np. za każde
dziecko, rozłąkę z ojczyzną, życie
w związku itd.). Obecnie jest
55 tys. urzędników i przybywa.
Bo i zadań coraz więcej. Komisja Europejska właśnie wydała
rozporządzenie o obniżeniu
mocy odkurzaczy. W przyszłym
roku mają mieć do 1600 watt,
a za cztery lata maksymalnie
900 watt. Obecnie trwają prace
nad ujednoliceniem wielkości
spłuczek klozetowych. Powstał już specjalny raport, porównujący
obecne spłuczki, sedesy i pisuary w kilku krajach. Eksperci unijni po
wielu testach ustalili, że do spłukania moczu w pisuarze powinno
używać się maksymalnie 1 litr wody, a do stolca w sedesie – 5 litrów.
Planowany budżet na pensje urzędników na lata 2014 – 2012 ma
wynieść 62 mld euro. No, chyba, że eurodeputowani – w tym dwaj
od nas – go obetną.
Fot. materiały prasowe
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Dariusz Staniewski
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.
Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą przez wielu i znienawidzoną przez niektórych specjalną kolumnę
w magazynie „Kuriera” pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej
polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych imprez towarzyskich, dobrej kuchni oraz polskiej kinematografii.

To dopiero "pokazówka"!
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie ogłosił,
że pod młotek pójdą trzy samochody, dziesięć telewizorów
oraz kilka laptopów i telefonów
należących do czynszowych
dłużników. Wszystko warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ciekawe
jakie efekty przyniesie licytacja.
Blady strach padnie na pozostałych dłużników? A może ruszą
gremialnie do kasy ZBiLK- uiścić
zaległości? Może będą masowo
zgłaszać akces do odpracowania długu w tzw. robotach publicznych? A może rzucili się na
swoje przetwory przygotowane
na zimę i w szaleńczym tempie je
wyjadają, aby komornik, wzorem
pewnej swej koleżanki znad morza i tego im nie zlicytował? Tym
razem ZBiLK zastosował bat. Jak będzie wyglądać marchewa?
Linia tramwajowa do Mierzyna, aquapark, centrum leczenia
seniorów, park na lotnisku w Dąbiu, gdzie przedsiębiorcy dzierżawiliby grunty, remont zabytkowej Bramy Portowej, modernizację
kortów tenisowych przy alei Wojska Polskiego, przebudowę Autostrady Poznańskiej czy remont ulicy Kolumba nad Odrą. To tylko
kilka z długiej listy wielomilionowych inwestycji jakie w ciągu najbliższych siedmiu lat chce zrealizować prezydent Szczecina Piotr
Krzystek. Anglicy mówią w takich przypadkach "wishful thinking"
(pobożne życzenia – przyp. red.). Jest też naukowe określenie takich
planów – "science fiction".
"Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy" – jak mówi stare mongolskie przysłowie. Otóż były prezes Towarzystwa Finansowego

Silesia usłyszał zarzuty za podpisanie umowy z firmą Kraftport na
dzierżawę pochylni w zamkniętej szczecińskiej stoczni. Bez zgody ministra skarbu państwa. Kraftport nie zapłacił też ani "zeta" za
dzierżawę, a jeszcze sprzedał część stoczniowego wyposażenia na
złom. Niech się były prezes TFI cieszy, że wpadł w ręce prokuratora,
a nie byłych stoczniowców. Oni by już mu zrobili specjalne wodowanie z pochylni – tylną częścią ciała po zardzewiałych blachach
z niewybudowanych statków.
Szczecińscy radni uchwalili budżet miasta na 2014 rok. Ale dopiero w dogrywce listopadowej sesji Rady Miasta. Bo w pierwotnym
terminie musieli sobie pogadać
o innych sprawach, jak twierdzili
za późno dostali poprawki, było
ich zbyt dużo i nie chcieli nad
nimi obradować późno w nocy.
Jedno tylko zastanawia. Sesje
Rady Miasta Szczecin zaczynają
się zawsze o godz. 11. Trwają kilka lub nawet kilkanaście godzin,
czasami do nocy. Do tego wiele
przerw w obradach. Pod koniec,
radni zmęczeni głosują już, „aby
szybciej". A kto im broni rozpoczynać obrady np. o godz.
8 rano? W myśl hasła "szybciej
zaczniesz, szybciej skończysz".
Ale może oni wolą takie sesyjne
"sado maso"?
Fot. materiały prasowe

W Szczecinie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące egzaminów z topografii miasta dla taksówkarzy. Urzędnicy pytali
mieszkańców, czy należy utrzymać takie testy. Kilkaset osób opowiedziało się za. Magistrat rozmawiał na ten temat także z korporacjami taksówkarskimi. I większość z nich chce utrzymania testów.
Przeciwnicy podpierają się argumentem nowoczesności – przecież
jest GPS. Słusznie. Nieomylny to przewodnik, który nigdy nie zawodzi i zawsze prawidłowo prowadzi wędrowca do celu. Poza tym,
jeżeli zawiedzie, a zdarza się to rzadko (cha, cha, cha), to zawsze
taksówkarz może zapytać o drogę pasażera albo przypadkowego
przechodnia zgodnie z hasłem "koniec języka za przewodnika" lub
"kto pyta nie błądzi".

Zakończono głosowanie nad
propozycjami do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2014.
Najwięcej głosów mieszkańców miasta zdobyły dwa pomysły – budowa Roweru Miejskiego oraz modernizacja Stawu Brodowskiego.
Ten drugi pomysł zgłosiła jedna z Rad Osiedla, jedna z mieszkanek
Szczecina oraz członkowie młodzieżówki PO – Młodzi Demokraci.
Oni też na specjalnej konferencji prasowej ogłosili, że to jest tylko
i wyłącznie ich sukces. Ot, młodzi, a już cierpiący na Alzheimera,
brak lecytyny, skromności oraz taktu.
W budżecie obywatelskim najwięcej głosów zdobył pomysł Roweru Miejskiego. I już wywołał awanturę na sesji rady Miasta. Bo
okazało się, że koncepcja przygotowywana przez magistrat zakłada, że na razie nie będzie ani jednej stacji rowerowej na Prawobrzeżu. I tamtejszych cyklistów szlag trafił. Jeden z radnych nawet zaczął
coś głośno mówić o secesji i oderwaniu Prawobrzeża od Szczecina.
Również złodzieje z tych okolic są niepocieszeni. Łatwa zdobycz
przeszła, a raczej przejechała im koło nosa.
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Katarzyna
Bujakiewicz
„Nasza dziewczyna”
z Poznania
Rozmawiała: Daria Prochenka / Zdjęcia: Grzegorz Nelec
/ Sesja zrealizowana w Hotelu AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu

Wiele osób wykłóca się, że to „nasza dziewczyna ze
Szczecina”! Co na to aktorka Katarzyna Bujakiewicz?
Uśmiecha się i nie zaprzecza, bo bardzo zżyła się
z naszym miastem. Prestiż zaprosił ją na spacer
wspomnień po Szczecinie i sprawdził,
co dzieje się u Kasi obecnie.
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„kaczęciem”, które nic nie wiedziało o zawodzie, a Ania dała mi niejedną szansę. Gdybym nie trafiła do Współczesnego, pewnie nie
miałabym szansy zagrać Julii w "Romeo i Julia". Albo, który reżyser
byłby tak wariacki, żeby dać mi szansę i zagrać Goplanę w Balladynie? Trzeba mieć wyobraźnię Augustynowicz, aby Anię Januszewską w którą wpatrywałam się zawsze jak w obrazek zastąpić Bujakiewicz. Augustynowicz tak właśnie zrobiła i zaproponowała mi kiedyś
zastępstwo. Naprawdę wszystkie moje najfajniejsze role i monoloiele osób ze Szczecina gdy sły- gi, które mam cały czas w głowie pochodzą ze Współczesnego.
Myślała Pani, żeby na stałe wrócić do teatru, czy praca w serialu
szy o Katarzynie Bujakiewicz
mówi: "Ooo to nasza szczeci- jest na tyle czasochłonna, że nie daje takiej możliwości?
Jestem w ekipie Teatru Polskiego w Poznaniu, ale tam nie ma
nianka" - wiedziała pani o tym?
Można powiedzieć, że jestem takiej energii, którą miałam w Szczecinie. Jeśli ktoś mnie pyta, kto
ze Szczecina, bo zrosłam się z tym miastem. Wylądowałam tu, gdy mnie inspirował, zawsze mówię, że była to Augustynowicz. Ona
miałam 24 lata, ponieważ mój ówczesny chłopak był stąd. Wspo- i cały tamten zespół dawał mi siłę. Zawsze znalazł się ktoś, kto pominam te czasy, jako najfajniejszy okres w moim życiu. Miałam mógł mi w trudnym momencie życia albo mnie wspierał w zawodoprzepiękny widok z garderoby na Wały Chrobrego, gdy grałam wych historiach. Pamiętam jaki szok przeżyłam, gdy przyjechałam do
w Teatrze Współczesnym. Cały czas mam też znajomych i przyjaciół Szczecina z Teatru Nowego w Poznaniu. Byłam lekko przestraszona
w Szczecinie, poza tym brat mojej babci Franciszek Jamroży, był przyjeżdżając do nowego zespołu, a po pierwszej próbie podeszła
wiceprezydentem miasta za czasów prezydentury Piotra Zaremby. do mnie Madzia Myszkiewicz i powiedziała "Jakbyś potrzebowała
pomocy, jesteśmy tutaj dla ciebie i możemy zostać po próbie do
Czyli jestem niemal szczecinianką.
twojej dyspozycji". Myślałam, że ona mnie wkręca i chce mi zrobić
Dla młodej dziewczyny był to chyba bardzo rozrywkowy czas?
Bardzo! Poza tym w Szczecinie dużo się działo. Ze znajomymi jakąś złośliwość. Ale nie… oni są dobrzy po prostu. Poza tym na
z innych miast specjalnie przyjeżdżałam tu na imprezy. To były czasy każdej próbie były szalone wygłupy. Dla innych to było niepojęte.
rozkwitu Imperium, więc po spektaklu szłam tam na imprezę albo Pamiętam, że którąś z prób generalnych chcieli nagrać dziennikado Quo vadis. Potem około 4 rano obowiązkowo zaliczałam "trasę rze, ale nie było takiej możliwości, ponieważ Ania dawała nam wtehańby", czyli szłam po imprezie na szaszłyk przy Turzynie (śmiech). dy wolność. Nie musieliśmy grać na takiej próbie na sto procent.
Nie wiem jak jest teraz, ale wtedy to był najlepszy szaszłyk w mieście. Mieliśmy zrobić próbę na tekst, na dykcję, na rozluźnienie i robiliśmy
Dopiero potem jechałam do domu spać. To były naprawdę super wtedy największe głupoty świata. Naprawdę wiele razy płakałam ze
śmiechu, kiedy koledzy w kulisach robili różne
czasy. Do tej pory wspominam jak z Sylwią Majśmieszne rzeczy. Na przykład na "Wątrobie…"
dan „szlajałyśmy się” po imprezach w mieście.
ciężko było nam nauczyć się być poważnym,
Miałam też świetnych ludzi w teatrze. Szczea musieliśmy być przodem do widowni. Pewgólnie młodzieżowo było w obsadzie "Młodej
nego razu, gdy nie byliśmy w stanie wytrzymać
śmierci" i wtedy też dużo podróżowaliśmy po
Nie ma drugiego takiego
i "gotowaliśmy się" jak to mówi się w żargonie
Polsce. Pamiętam, że od razu po przyjeździe wypadaliśmy z autokaru ze śmiechem na ustach
miejsca na ziemi, jakim jest aktorskim, rozśmieszyliśmy wszystkich z puwłącznie.
i pierwsze co robiliśmy, to z Arkiem Buszko szuTeatr Współczesny. Bardzo blicznością
A może to pani z wiekiem się zmieniła?
kaliśmy dyskoteki. Ania Augustynowicz wspoNie, to oni ukształtowali mój charakter. To
chciałabym wrócić do tych
mina, że gdy ona była w zaawansowanej ciąży
jaka jestem na pewno po części zawdzięczam
i ledwo powłóczyła nogami, potrafiłam zapukać
czasów.
rodzicom, ale i środowisku, w którym przedo drzwi około godziny 23 i pytać się, czy idzie
bywałam. Wtedy wydawało mi się, że jestem
z nami na dyskotekę. Wesoło było.
Rozumiem, że z naszym miastem łączą się tylko dobre wspo- najmądrzejsza na świecie, a tak na prawdę nic nie wiedziałam o życiu. To był czas, gdy podczas tych wszystkich zerwań i powrotów
mnienia?
Oczywiście, choć były to dla mnie dość burzliwe czasy pod wzglę- do chłopaka, oni zawsze byli obok mnie. Mówili mi: "Spokojnie,
dem emocjonalnym, bo albo schodziłam się albo rozchodziłam wszystko przed Tobą", uczyli mnie dystansu do świata i tego zawoz moim ówczesnym chłopakiem. Któregoś razu, po kolejnym rozsta- du. Pokazali, że nie jesteśmy pępkiem świata. Po latach, gdy się sponiu wylądowałam w kawalerce przy ulicy Mazurskiej. To było takie tykamy zachowujemy się dokładnie tak samo - witamy z okrzykiem,
tymczasowe teatralne mieszkanie i wszyscy łapali się za głowę, jak radością i przytupem.
Jaka była zatem dwudziestoletnia Kasia, a jaka jest czterdzieja tam będę mieszała? Pierwotnie to było przerażające miejsce z komunistycznymi meblami. Wszyscy się dziwili jak ja sama dam sobie stoletnia Katarzyna?
Młody człowiek do trzydziestego roku życia permanentnie walczy
radę na tej wieży. Ja, moja jedna walizka i wielka szafa na 20 metrach
kwadratowych. Ale zrobiłam remont, miałam materac i to była prze- albo ze sobą, albo z miłością albo z pracą. Ciągle się zastanawia:
strzeń, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa. A gdy się nudzi- robić karierę czy pracować tu czy tam i ma miliony rzeczy na głołam to szłam do Quo Vadis, które miałam po drugiej stronie ulicy. wie. W międzyczasie byłam jeszcze przedstawicielem handlowym.
W Szczecinie najbardziej chyba mnie znają właśnie z tego, że byOdskocznią był jeszcze Rezonans i śniadania w Cafe Praga.
łam "dziewczyną Shella". Dorabiałam sobie sprzedażą olejów, gdy
A jak wspomina Pani te czasy pod względem artystycznym?
Nie ma drugiego takiego miejsca na ziemi, jakim jest Teatr grałam "Romeo i Julię"! Miałam świetną sprzedaż, wszystkie stacje
Współczesny. Bardzo chciałabym wrócić do tych czasów. Myślę, że benzynowe i punkty motoryzacyjne były moje. Znałam wszystkich
nie tylko ja. Gdy patrzę na kolegów, którzy wywędrowali do Warsza- chłopaków z branży i mój narzeczony dostawał szału. Na początku
wy widzę, że cały czas starają się wracać i grać coś gościnnie. Trzy udawałam, że mam prawo jazdy i zanim je rzeczywiście zrobiłam,
lata temu wznowiliśmy sztukę "Moja wątroba jest bez sensu albo on mnie woził i był wykończony nerwowo. Nie dość, że mu się cazagłada ludu" - jakie to było przyjemne uczucie zagrać to jeszcze łowałam na scenie, to jeszcze biegałam po stacjach! Gdy człowiek
raz. Niestety teraz nie jest mi po drodze do Szczecina, ponieważ dojrzewa ma większy dystans do siebie i do świata. Teraz zdecydomam rodzinę w Poznaniu, a pracę w Warszawie. Ale zawsze mówię, wanie osiągnęłam constans.
A czy są jakieś granice, których nie przekroczy Pani na scenie?
że jak tylko wychowam córkę, to na pewno będę chciała zagrać coś
Teraz nie podjęłabym się wielu rzeczy, ale jak się jest młodym
gościnnie, bo bardzo tęsknię. Miałam namiastkę tej energii jak Ania
Augustynowicz przyjechała do Poznania i robiliśmy "Norę". Uwiel- wszystko przyjmuje się inaczej. Choć z drugiej strony… strasznie
biam z nią pracować. Na tym się wychowałam. Po szkole byłam wstydziłam się rozebrać. Kilka razy to zrobiłam, ale dla największych,
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KATARZYNA BUJAKIEWICZ (rocznik 1972)
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej we Wrocławiu (1995). W latach
1995-2003 aktorka Teatru Współczesnego
w Szczecinie. Zagrała w wielu spektaklach
reżyserowanych przez wybitnych twórców
np.„Romeo i Julia”, „Sen nocy letniej”,  
„Popcorn”, „Miłość na Krymie”, „Sekskomedia
nocy letniej”, „Damy i huzary”, „Królewicz
i żebrak”, „Pielgrzymi” w reżyserii m.in. Anny
Augustynowicz, Ryszarda Majora, Marka
Pasiecznego. Można ją zobaczyć
w komediach: „Kochaj i rób co chcesz”,
„Zróbmy sobie wnuka”, „Nigdy w życiu”,
w filmach sensacyjnych: „RH+”, „Poranek
kojota”, historycznych: „Sława i chwała”,
„Stara Baśń - kiedy słońce było Bogiem”
oraz w dramatach: „Warszawa”, „Inferno”.
Serca widzów zdobyła dzięki serialom:
„Na dobre i na złe”, czy „Magda M”.
Aktualnie ma angaż w Teatrze Polskim
w Poznaniu, można ją także oglądać w roli
Sylwii w serialu „Lekarze“ emitowanym przez
stację TVN. Od 4 lat jest ambasadorem
Drużyny Szpiku, odwiedza chore dzieci
na oddziałach onkologicznych i jest
potencjalnym dawcą szpiku.
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czyli Augustynowicz, Hoffmana i Kuca. Pamiętam jak mnie nama- spowoduje, że nie będą sypać się kolejne propozycje?
Liczę na to, że dobrzy aktorzy przetrwają nawet, jeśli nie będą
wiali, że mam przejść z zasłonką na scenie, a dla mnie to było nie do
przejścia. W filmie wiem, że robię to raz i mam z głowy, ale w teatrze pojawiali się na rautach i bankietach. Chcę być aktorką, ale nie za
to abstrakcja. To było coś potwornie trudnego. Aktualnie moje role wszelką cenę. Nigdy nie miałam czasu w którym nie pracowałam,
wymagają różnych rzeczy, czasem muszę też udawać zbliżenia i je- alternatywą zawsze jest teatr. Choć poza Warszawą aktorzy dostają
stem w stanie to zagrać. Teraz do kin wchodzi film "Nimfomanka" głodowe stawki, to można za nie przeżyć. Nie muszę być na pierw(reż. Lars Von Trier - przy. red.), myślę, że na tego typu sceny bym szych stronach gazet. Zawsze pracowałam spokojnie i chodziłam
tylko na premiery filmowe. Po "Magdzie M." zrobiłam sobie dużą
się nie zgodziła.
Czy wśród aktorów jest ktoś, kto panią inspiruje, kogo pani po- przerwę, pojawiałam się tylko sporadycznie na planie "Na dobre
i na złe". Teraz są "Lekarze", ale nie chcę uczestniczyć w bankietodziwia?
Nie patrzę na aktorów pod takim kątem, nie wzoruję się na ni- wym życiu, bo to mnie nie interesuje. Być może kiedyś będę chciała
kim. Lubię oglądać filmy z Meryl Streep, czy Krystyną Jandą. Jestem iść na pokaz mody dla samej przyjemności, bez stresów, że jestem
wielką fanką Ani Januszewskiej, którą zawsze z podziwem obserwo- znowu w pracy. Niestety aktualnie każde takie wyjście wiąże się
wałam. Podoba mi się sposób pracy aktorów szczecińskich np. Asi z tym, że od razu w gazetach pojawia się analiza wszystkiego, poMatuszak, Arka Buszko, Konrada Pawickiego. Są to osoby nieodkryte cząwszy od małego palca u nogi. Trzeba stać pół godziny, fotogradla polskiego kina, siedzą w Szczecinie robią swoje i są szczęśliwi, fować się i słuchać potem komentarzy "przyszła, bo nie ma pracy".
bo mają tam mnóstwo pracy. Ja jednak zdecydowałam ruszyć da- Kiedyś takie imprezy były dla nas szansą, żeby się spotkać w fajnym
lej, ponieważ od dziecka pracowałam w telewizji i ciągnęło mnie do gronie. Teraz to średnia przyjemność, bo najczęściej później fotografowie śledzą nas do samego domu i szukają sensacji.
kamery.
Bycie rozpoznawalnym nie wydaje się być przyjemne...
O czym jeszcze marzy Pani zawodowo?
Nie, naprawdę nie jest. Może inni ludzie tylko udają, że się świetŻeby cały czas móc pracować. Czasy są takie, że nigdy nie wiadomo co się wydarzy. Dopóki mam pracę, jestem szczęśliwa. Chcę nie odnajdują, a może faktycznie jest ktoś taki, kto to lubi? Jeśli
robić, to co lubię i aby było to na jakimś poziomie. Ale pracę zawsze młode osoby, chcą zaistnieć i starają się robić to tylko na pokaz to
się zorganizuje, mogę nawet wrócić do przedstawiciela handlowe- według mnie albo nie mają nic innego do zaoferowania albo ktoś
im powiedział, że tylko w ten sposób zrobią karierę. Jak miałam 20
go (śmiech), bo to też fajna robota była!
Po naszej rozmowie, wydaje mi się, że odnalazłaby się Pani lat i mieszkałam w Szczecinie też spotkałam się z tłumaczeniem, że
obrałam zły kierunek na rozpoczęcie kariery.
w niejednym zawodzie.
Podobno wyjazd z Poznania do Szczecina miał
Ja też czuję, że zawsze sobie coś znajdę.
być dla mnie zabójstwem zawodowym. Nie
Gdybym z jakiegoś powodu nie mogła grać,
zniknęłam zawodowo, chociaż obrałam mało
może zaangażowałabym się w charytatywność?
popularną drogę - poza Warszawą. Całe szczęPewnie kiepsko byłoby wtedy z zarobkiem, ale
Jeśli ktoś mnie pyta, kto
ście po mnie pojawiła się kolejna dojeżdżająca
chyba dobrze czułabym się w fundacji pomaaktorka Kinga Preis i Ania Przybylska, która na
gającej ludziom.
mnie inspirował, zawsze
plan filmowy dojeżdżała aż z Turcji. Okazało
A prywatne marzenia Kasi Bujakiewicz?
mówię, że była to Anna
się, że tak można i jest ok. Przecież nie możemy
Chcę wychować córkę na fajnego człowieAugustynowicz. Ona
wszystkie mieszkać w Warszawie.
ka. Marzę, o tym, żeby ona trafiła na ten swój
Chodzi Pani chociaż na jedną imprezę
"Współczesny" w swoim życiu.
i cały tamten zespół
w miesiącu żeby nie wpaść w niebyt?
Wydaje mi się Pani aktywna i otwarta na ludawali mi siłę.
Nie. Trudno, najwyżej wpadnę w ten niedzi, a jak Pani sama by się opisała?
byt. Być może coś tracę, nie wiem. Ale się nie
Jestem prostą dziewczyną z Poznania, nieskomplikowaną i niestety poukładaną. Mówię niestety, ponieważ dowiem. Moją przyjemnością jest powrót do domu i bieganie po
czasem to przeszkadza w artystycznym życiu. Zawsze próbuje za- lesie. Ostatnio, gdy rozstawaliśmy się z nianią, ona zaproponowaplanować tydzień, chociaż nie jest łatwo. Zazwyczaj jestem uśmiech- ła nam, że jeśli będziemy mieli ochotę z Piotrem (Maruszewskim,
nięta, chyba, że ktoś mnie bardzo zdenerwuje. Wtedy nakrzyczę, partnerem Katarzyny Bujakiewicz - dop. red.) gdzieś wyjść, to ona
ale raczej jestem pozytywną osobą i nie szukam na siłę problemów. będzie dostępna. Ale my nie chcemy nigdzie wychodzić. Jesteśmy
Gdy zaczynam być nieprzyjemna dla otoczenia, biegam. A jeśli nudnymi domatorami, najlepiej nam w kapciach, na kanapie. Nauważam, że mam problem w życiu, idę na oddział onkologii dzie- wet wyjście do kina jest mało przyjemne, bo w galeriach potrafią
cięcej i wszystko się wyrównuje. Zawsze proponuję ludziom, którzy przyczaić się panowie z aparatami i robić zdjęcia.
Fajnie jest być kobietą?
mają problemy, aby poszli ze mną na oddział. Problemy natychSuper! Mamy cięższe życie i większą odpowiedzialność, bo gdy
miast znikają.
Wiele z aktorów celowo kreuje swój jakiś wizerunek. Ma pani pojawia się dziecko facetowi nic się nie zmieni, a nam buzują hormony - ale to jest fajne. Umiemy pomyśleć o stu rzeczach na raz.
także jakąś strategię?
Może inni mają potrzebę kreowania wizerunku, ja tego nie po- Prawą ręką bawić się z dzieckiem, lewą malować się i rozmawiać
trafię. Zdarza się, że gdy jestem zapraszana do programów śnia- jednocześnie przez telefon. Nie chciałabym być facetem. Poza tym
daniowych mówię to, co myślę, a potem ponoszę nieprzyjemne mam taką super bandę kobiet wokół siebie. Współczułam facetom,
konsekwencje. Pojawiają się na przykład komentarze "musiałaś się gdy przez moment byłyśmy singielkami. Faceci byli przy nas maodezwać? Mieliśmy mówić tylko o Lekarzach". Ja zawsze zbaczam lutcy, nie było szansy żeby się ktoś przebił. Uprawiałyśmy sporty,
z toru rozmowy i muszę zahaczyć jeszcze o jakiś tam problem. Nie rano trzeba było iść na spinning, potem na siłownię i pojeździć na
umiem się powstrzymać. Czasem jest to niewygodne dla innych, rowerze. Potrafiłyśmy do samochodu spakować rowery i pojechać
ale staram się zwracać uwagę na krzywdę ludzką. Uważam, że skoro do Finlandii. Baby są fajne! Oczywiście zdarzają się wredne, ale generalnie kobiety mają więcej empatii i wrażliwości. Powinny rządzić
jestem znana, to powinnam takie rzeczy wykorzystywać.
światem, bo nie są tak zajadłe jak mężczyźni i nie ma w nich aż takiej
Jakie wartości chce Pani przekazać córce?
Jak najlepsze! Trudno powiedzieć co z niej wyrośnie, bo czło- rywalizacji. Nie muszą nikomu nic udowadniać i zmieniać Porsche
wiek sam się kształtuje. Uczę ją empatii do ludzi i wrażliwości, ale z czerwonego na żółte.
Ale kobiety też potrafią rywalizować i kupować na pokaz co
to 3-latka, która jest ciągle na "nie". Wszystko jest "jej". Przechodzi
etap "moja mama", "moje zabawki", "mój plac zabaw", "mój tata". rusz to nowe torebki.
Fakt, ale ja nie trafiłam na takie osoby. Jesteśmy tacy jakie mamy
Pewnie przejdzie jej za jakiś czas.
Ma Pani normalne, stabilne życie, nie pokazuję się na pokazach towarzystwo.
Dziękuję za rozmowę.
mody i w kronikach towarzyskich. Nie ma obawy, że brak obecności
Podziękowania dla: Hotelu AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu, gdzie Pani Katarzyna często gości, za udostępnienie zdjęć z sesji.
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Opowieść
wigilijna
Autor: Jerzy Chwałek / fotoŁ Jarosław Gaszyński

Święta Bożego Narodzenia to zapach
świerkowej choinki, świątecznych potraw,
pieczonych ciast... A czy mieliście kiedy
kolwiek okazję dostać w barszczu
prawdziwe uszka... świni? Albo
z utęsknieniem czekać na... kartofle?
Jeżeli nie, to uśmiechnijcie się i przeczytajcie
świąteczne wspomnienia czwórki szczecinian.

n
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- Od początku coś mi się nie zgadzało, ale wyskubałam pęseajważniejsze, że w tym dniu cała rodzina jest
razem - mówi Leszek Wodnicki, właściciel tą włosy z tych uszu i wyczyściłam je szczotką. Moja wiedza o gobiura nieruchomości, kucharz - amator, który towaniu była wówczas dosyć skąpa, ale pamiętając, jak w Polsce
błysnął kulinarnym talentem podczas 2 edycji smaży się schabowego, to... obtoczyłam uszka w jajku i bułce tartej
Master Chefa. - To ważne szczególnie teraz, i wrzuciłam na patelnię. Tyle, że smażyły się jakoś nierównomiergdy starszy syn wyjechał za granicę, gdzie pra- nie, a kucharz muzułmanin, który był zatrudniony w naszym domu,
cuje jako trener tenisowy, a teściowa mieszka w ogóle odmówił pracy gdy zobaczył, że w wigilię zamierzam jeść
coś takiego!
w Danii. Wigilia i święta to jedyny czas, kiedy możemy być razem.
Jedno uszko na dużym talerzu i barszcz, który zabarwiłam sztuczDla Adama Dzieciniaka, aktora Teatru Polskiego najbardziej nienie - bo nie przypominał tego z Polski - nie wyglądały apetycznie.
zapomniane są wigilie z dzieciństwa.
Skończyło się tym, że na wigilijną kolację pojechaliśmy do restau- To było oczekiwanie na prezenty, które dostawało się raz
racji.
w roku, właśnie wtedy. Pochodziłem z biednej rodziny,
Ale uszka z barszczem, te przyrządzane w Polsce
więc praktycznie każda rzecz sprawiała radość. No
wręcz uwielbiam - śmieje się pani Anita.
i to oczekiwanie, żeby wreszcie zasiąść do stołu,
- Ja mogłabym zjeść ich 3 talerze i nie popo tym jak od rana się pościło, żeby móc zjeść
Wspaniałych Świąt
trzebuję innych potraw - wtrąca Marta Pihan
dania przyrządzone przez mamę.
- Kulesza, gimnastyczka, dwukrotna olimDla Pani Anity Agnihotri, z pochodzenia
Bożego Narodzenia i pomyślności
pijka, której sylwetka nie wskazuje, że wieHinduski, zderzenie z polską wigilią ze
w nadchodzącym Nowym Roku
dzie prym przy stole.
względów kulinarnych okazało się dość
2014
- Może i nie wyglądam, ale to fałszywe
brutalne. Po tym jak w 1977 roku wyszła
przeświadczenie, że sportowcy aż tak
za mąż za Polaka, cztery lata później po
bardzo dbają o dietę. Lubię pojeść i nie
wprowadzeniu stanu wojennego, wigilię
żałuję sobie przy stole, tym bardziej, że
i święta spędzała w Madrasie.
w okresie Bożego Narodzenia nie startuję
w zawodach. Tylko raz, gdy tuż po święAch te uszka!
tach mieliśmy kwalifikacje olimpijskie, musiałam uważać, ale i tak spróbowałam każdej
- Bardzo chciałam tam zrobić polską wigilię
z 12 potraw, żeby zgodnie z tradycją, dobrobyt
z 12 potrawami - wspomina pani Anita, właściw naszym domu trwał przez cały rok.
cielka restauracji Bombay - Nie mogło oczywiście
zabraknąć barszczu z uszkami.
Czy mężczyźni potrafią lepić uszka?
Tyle, że wcześniej w Polsce, to danie przyrządzała moja
teściowa i nie zwróciłam uwagi jak je robiła.
Może nie wszyscy, ale "szczeciński masterchef" Leszek Wodnicki
Wiedziałem, że muszą być uszka, jak również to, że Polacy najczęściej jedzą wieprzowinę, więc wydedukowałam, że chodzi o... uszka na pewno.
- Tak, możesz napisać, że jako pierwszy szczecinianin w tym roku
świńskie. Na miejscowym bazarze z trudem - bo Hindusi nie jedzą
lepiłem uszka i chyba wyprzedziłem wszystkie kobiety - uśmiecha
wieprzowiny - kupiłam 8 sztuk takich uszów.

Podziękowania dla restauracji Chałupa
za udostępnienie miejsca do sesji

Makijaż i fryzury: Agnieszka Kapela JK Studio
Modelki: Sylwia Wójcik, Agnieszka Gulczyńska
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- Tam były dla mnie świętami radości zgodnie z brytyjską kulturą
- opowiada. - Dlatego nie mogłam pojąć, czemu tu ktoś zapłakał
w dniu wigilii, był smutny albo nerwowy.
Myślałam, że to stąd, bo brakuje produktów w sklepach, że rządzi komuna albo milicja jest niedobra dla ludzi. Dlatego gdy
wyjeżdżałam do Indii, przywoziłam stamtąd płyty - jeszcze te winylowe - ze świątecznymi piosenkami i kolędami. W Polsce w wigilię od rana puszczałam
na przykład Nat King Cola, żeby rozweselić
wszystkich. Później zrozumiałam refleksyjny
charakter tego dnia - dodaje pani Anita, zastrzegając, że nie wszystko jej się podoba
podczas wieczoru wigilijnego.
- Rzadko słyszę, żeby rodzice przekazywali dzieciom skąd się wzięło Boże Narodzenie i dlaczego jest tak ważne - zwraca
uwagę. - Natomiast często słyszę i widzę,
jak dzieci przez cały wieczór oczekują tylko na prezenty, bo rodzice przyzwyczaili
je do tego. To mi się nie podoba i mówię
o tym wprost nawet bliskiej rodzinie.
- Pewnie, że jako dziecko marzyłem, żeby dostać jakąś zabawkę - na przykład „straż pożarną"
albo "milicję", ale rodziców nie było stać na to - wtrąca Adam. - A już, żeby dostać rower, co teraz jest czymś
powszechnym, to trzeba było pojechać do dziadka i zapracować
przy żniwach. Obecnie dawanie prezentów to prawie codzienność,
znak obecnych czasów, ale nie wiem czy dobry...
- Dla mnie nie, bo nie chodzi o to, żeby podczas wigilii i świąt było
bogato na stole i dużo prezentów, ale bogato w uczucia - dodaje
Marta.
I tego przede wszystkim życzą nasi wigilijni goście wszystkim czytelnikom Prestiżu.

się Leszek. - Dokładnie to kołduny litewskie, takie uszka na litewską
modłę.
Było to jedno z zadań w programie telewizyjnym, który był kręcony od kilku miesięcy, a Wodnicki znalazł się w gronie 14-tu najlepszych.
- Bałem się i serce mi tykało, gdy kołduny robiliśmy
pod okiem Marty Gessler. Było mało czasu, ręce mi
się trzęsły, ale wyszły nieźle, a gotowane na bulionie są naprawdę smaczne - polecam je na
wigilię.
A co u tak wprawnego kucharza jest na
wigilijnym stole?
- Tradycyjne potrawy, takie same, jakie
były na stole w moim dzieciństwie - opowiada. - Rodzice przekazywali mi tradycję przyrządzanie potraw, a teraz ja uczę
tego samego następne pokolenie. Tylko
w ten sposób możemy zachować tradycję tych świąt. Zdarza mi się zaszaleć, żeby
zaskoczyć gości i robię wówczas sandacza
albo szczupaka według jakiegoś nowego
przepisu.
Płyty Nat King Cola na polskie smutki
- A ja ryb w wigilię nie ruszam prawie wcale - zdradza Adam. Czemu? Dzieciństwo spędziłem w Lęborku, w pobliżu którego
przepływa Łeba. Tata wędkował i z czystej rzeki przynosił mnóstwo
ryb, a nawet jak nie łowił, to cena kilograma dorsza była niższa niż
bochenek chleba. Dlatego w wigilię czekałem na moje ulubione...
ziemniaki pokrojone w plastry usmażone na oleju.
Dla pani Anity pierwsze wigilie i święta Bożego Narodzenia spędzane w Polsce były inne, niż te w Indiach.
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Taka akcja,
że jest sprawa
autor: Aneta Dolega / MUA: Maja Holcman / foto: Adam Fedorowicz

„Jest sprawa. Bo zawsze jest jakaś. I trzeba ją obgadać.
Powinnaś pisać. Chyba ty! Tak się zaczęło.” Jest ich dziewięć.
Matki, żony i kochanki, statystyczne szczecinianki, ale przede
wszystkim przyjaciółki. Założyły bloga, na którym dzielą się,
nie pozbawionym autoironii osobistym strumieniem
świadomości na temat szeroko pojętego życia.
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est sprawa” traktuje o seksie, jedzeniu i sztuce, a także
o praniu skarpetek, wychowaniu dzieci i zakupach w Lidlu. Dowiemy się z bloga jak wygląda właściwy podryw
i czego nie należy mówić facetowi w łóżku, dlaczego
rzucenie palenia nie ma sensu (dlatego, że papierosy
są fajne, TE papierosy), a za skandaliczne uważa się prawo zabraniające picia w plenerze. Przy okazji podrzucą
jakiś przepis, powiedzą na co koniecznie nie iść do kina
i czego broń boże nie czytać. Do tego wpuszczą na swoje łamy utalentowaną graficzkę Pannę Tarkę, która od czasu do czasu swym
zręcznym nadgarstkiem zilustruje te babskie gadanie.
Całe to „spraw(a)ne” zamieszanie, jak wszystko zresztą, miało swój
początek. Ten wyglądał całkiem zwyczajnie. Dziewczyny po prostu
ze sobą rozmawiały, tak jak to robią wszystkie dziewczyny i któregoś
dnia, za namową jednej z nich, zorganizowały się i trafiły do sieci.
– Rozmawiałyśmy ze sobą naprawdę sporo, ale „Sprawa” stała się
ucieleśnieniem tych rozmów – na tematy, które nas poruszają i skłaniają do ubrania myśli i emocji z nimi związanych w słowa pisane
– zaczyna Małgosia.
A Maja dodaje: – Wszystkie miałyśmy chyba jeden cel: znaleźć
ludzi myślących podobnie. I może trochę zejść z pitolenia znudzonym chłopakom i mężom. Od pitolenia między nami zaczęły się
publikacje.
Od słowa (pitolenia) do czynu i powstał blog.
– Ten blog to patent na przyjaźń w czasach popkultury, a dokładniej: na jej wersję on-line. Na żywo radzimy z nią sobie doskonale,
zaryzykowałyśmy więc wspólną pracę – mówi Ania. – Sprawdza się,
nie ma konfliktów, są spory i dyskusje, trzeba przekonać pozostałe do własnego pomysłu lub dać się przekonać, że nie jest najmądrzejszy. Nasza mała redakcja to nieustanny wkład dziewięciu różnych kobiet. Łączy nas autoironia i pozytywne podejście do życia.
Poza tym uwielbiamy facetów.

Na co dzień jest życie ze wszystkimi jego odcieniami. Blog okazał się być od tego strefą wolną. Dziewczyny odnalazły przestrzeń
wyłącznie dla siebie.
– „Sprawa” jest maścią na ból dupy, na codzienny galimatias, na
życiowy dół, na płacz, na łzy – szczerze tłumaczy Aneta. – Jest szkołą
przyjmowania komplementów od innych, od życia, od siebie samej.
– Dla mnie to sposób na ogarnięcie, uporządkowanie rzeczywistości, która jawi mi się zazwyczaj jako totalny chaos – wtóruje Kinga.
Natomiast Agnieszka wyznaje: – To miejsce gdzie mogę wyładować swoją energię, jaka pozostaje we mnie po pracy, zajęciu się
rodziną i domem. Okazuje się, że jest jej jeszcze całkiem sporo. To
miejsce to też niezła szkoła życia, dostałam już kilka cennych lekcji.
Dziewięć kobiet, każda, dosłownie, z innej bajki. Przy takiej liczbie
i przy takim zderzeniu temperamentów łatwo o wybuch i zamieszanie.
– „Sprawa” powaliła moje stereotypy, że kobiety nie potrafią
razem działać, zwłaszcza w tak dużej grupie – przekonuje Basia. –
Mimo często zupełnie odmiennych zdań, nie ma wśród nas fochów
– dacie wiarę? Dziewczyny chłoną, hodują, upiększają i myślą…
o wszystkim. I dzielą się tymi myślami z fanami, których w czasie
tego listopadowego popołudnia jest już 919 (prawdopodobnie jak
ten tekst się ukaże pęknie magiczny tysiączek) oficjalnie zadeklarowanych na Facebooku.
– To, co robimy to przede wszystkim dobra zabawa – frajda z czytania naszych tekstów, radocha, gdy ktoś przeczyta mój – stwierdzają z entuzjazmem Ewa i Gocha. - Blog daje nam możliwość wymiany zdań pomiędzy nami, a że czyta to ktoś z zewnątrz – nic nie
szkodzi!
Monologi waginy? Blog feministek? Nic z tych rzeczy. Po prostu
jak jest sprawa to trzeba ją obgadać. A najlepiej tu: http://jestsprawablog.com/
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Chleb taki jak dawniej
autor: Daniel Źródlewski foto: Jarosław Gaszyński

Jest ich w Szczecinie kilkanaście. Niepozorne, żeby nie powiedzieć archaiczne.
Małe śródmiejskie piekarnie. Trochę nie pasują do współczesnego świata, w którym
dominuje masowość i chemia. Ale tylko pozornie, bo amatorów tradycyjnych
wypieków nie brakuje.

p

iekarnia Reczyńskich przy ul. Rayskiego to jedno
z niewielu miejsc w Szczecinie gdzie można kupić razowe pieczywo wytwarzane na naturalnym
zakwasie, z niewielką ilością drożdży i całkowicie
pozbawione jakiekolwiek chemii. Każdy bochenek jest wilgotny, chrupiący, bardziej zbity i niepowtarzalny w smaku. Andrzej Reczyński – to piekarz z wyboru, a z wykształcenia monter układów elektronicznych.
– Ja wychowałem się na chlebie. Na początku tylko pomagałem
ojcu, ale potem… wciągnął się człowiek i tak zostało do dziś – o swoich początkach w zawodzie opowiada Andrzej Reczyński.
Kilkaset metrów, po drugiej stronie ulicy Rayskiego, mieści się
piekarnia prowadzona przez rodzinę państwa Małyszków – Ryszarda z żoną Elżbietą oraz córką Magdaleną. Właściciel wspomina
dawne czasy, kiedy w okolicy placu Zamenhofa działało kilka małych piekarni.
– Jak się szło wieczorem po okolicy to wszędzie pachniało chlebem. Z piwnic gdzie były piekarnie buchała pachnąca świeżym
pieczywem para. To było niezwykłe. Dziś już niewielu z nas pozostało… Po tej wypowiedzi pan Małyszka wymienił kilkanaście nazwisk
szczecińskich piekarzy. To dowód na wyjątkowość tych biznesów,
których właściciele nie tworzą względem siebie konkurencji, ale
swoistą rodzinę. Warto dodać, że praktycznie wszystkie piekarnie

mają kilkudziesięcioletnią historię, a prowadzić prywatny interes
w czasach komuny nie było łatwo.
Kolejny piekarniczy adres to rodzinna firma na szczecińskim Niebuszewie – piekarnia z ulicy Długosza. Właściciel piekarni – Marian
Grzegorz Jania przyznaje: – Chleb mnie… kręci.
Jego rodzina przygodę z piekarnictwem rozpoczęła jeszcze
przed wojną, a kiedy trafili do Szczecina, kontynuowali swoją pasję
w nowym miejscu. Dopełnieniem nazwy ich piekarni jest hasło –
Chleb z polską duszą.
Pieczenie całą dobę
Zawód piekarza to zajęcie rzadkie i trudne. Wiedza o zawodzie,
jego tajniki – przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Mało kto
zna historię piekarnictwa i arcyciekawe fakty z historii chleba. W Rzymie za czasów cesarza Augusta istniało pół tysiąca piekarń, a w starożytnej Grecji znano 50 gatunków pieczywa. Piekarze mają także
swój żargon, który dla współczesnych brzmi jak obcy język – forszub
to pierwszy rzut do pieca, szlaka to narzędzie do wyjmowania bułek
z pieca, ferkowanie – to układanie chleba w piecu, a ręgulec to po
prostu wałek. Choć zmieniła się technika, to produkcja chleba wciąż
opiera się na tych samych, wykonywanych ręcznie czynnościach.
– To ciężki kawałek chleba – ironizuje właściciel piekarni z ulicy
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Rayskiego. – Ale faktycznie to praca niezwykle wymagająca, szcze- spulchniania i zakwaszania ciasta. Zakwas jest wspólnotą bakterii,
gólnie zmiany rytmu życia, bo każdy z nas ma ochotę każdego po- maleńkich żyjątek, które są od siebie wzajemnie zależne i chronią
ranka na świeżutkie, ciepłe pieczywo. A ktoś nocą musi je przygoto- się nawzajem.
– Takie bakterie występują w naszym otoczeniu, przecież są
wać. Kolejki chętnych do zawodu nie ma…
Pani Magdalena Małyszka – Waszak, choć z zawodu ekonomistka, w serach, kefirze czy kapuście kiszonej. W zakwasie chlebowym
także ma tytuł mistrza piekarskiego: – Trzeba się znać, na tym co się mamy kilkadziesiąt rożnych bakterii i drożdży. Trzy najważniejsze to: bakterie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekorobi!
I faktycznie zna się, bo zapytana o proces produkcji chleba, wego, bakterie produkujące kwas octowy oraz dzikie drożdże,
które wytwarzają w cieście chlebowym gazy, dzięki którym ono
przedstawiła nam go w szczegółach.
– To proces nieustanny… Nie da się określić, gdzie jest początek, wyrasta – opowiada o prawdziwym zakwasie Ryszard Małyszka.
a gdzie koniec, bo nasze pieczywo jest wypiekane kilka razy dzien- - Kwas można kupić, ale to nie jest to. My sami go przerabiamy –
nie, tak że ci którzy przyjdą do piekarni po południu także mają dodaje Marian Jania. – Technologia jest jednocześnie bardzo proświeżutkie pieczywo. Zakwas, musi być przygotowany wcześniej, sta i bardzo trudna. To nie jest napisane na kartce, wpływ na jego,
właściwie robiony jest w cyklu ciągłym. Piekarz przychodzi do pracy jakość ma niemal wszystko – temperatura, ciśnienie, wilgotność
około 21.00, a już około 3 – 4 w nocy przyjeżdża pierwszy odbiorca, powietrza i wreszcie jakość produktów. Zakwas lubi ciepło, dlatego
a samą piekarnię otwieramy o 5 rano. Piekarz musi wyrobić ciasto zimą robi się go nieco inaczej niż latem, każdego dnia trzeba inana zakwasie, dodać drożdży, przyprawy, uformować je, odpowied- czej podchodzić do produkcji. Nawet nastrój piekarza może mieć
wpływ na podstawę dobrego chleba – śmieje się Jania.
nio upiec. To wymaga wiedzy, doświadczenia i… serca.
A sercem piekarni MałyszTrzeba mieć
ków, obok serca piekarzy oczyWedług danych Głównego Urzędu Statystycznego spożycie chlewiedzę i wyczucie
wiście, jest unikatowy piec, jeszba i bułek w polskich domach, w przeliczeniu na jedną osobę, wycze poniemiecki, co oznacza, że
nosi średnio 52 kilogramy. W zestawieniach z latami poprzednimi
O wyjątkowości małych piepiekarnia działała w tym miejmożna zauważyć wyraźny spadek – dekadę temu przeciętny Polak
karni decyduje także niepowtascu przed wojną (!). A rodzinzjadał aż 40 kilogramów pieczywa więcej. Przyczyn tak znacznych
rzalna atmosfera ich sklepów.
na – polska piekarnia Państwa
różnic specjaliści dopatrują się w otwartym rynku i w związku z tym
Marian Jania przeprowadził
Małyszków w przyszłym roku
z pojawieniem się nowych produktów – płatków kukurydzianych,
gruntowny remont – sala sprzeobchodzić będzie 50. urodziny.
musli czy innych śniadaniowych wynalazków – croissantów czy tordaży jest gustownie urządzona,
tilli. Z kolei większość masowej produkcji chleba dla wielkich sieci
dominuje drewno, a na ścianie
Bakterie
handlowych to pieczywo mrożone. Świadomość klientów jest także
wisi wielkie, stylowe lustro.
w służbie chleba
coraz większa. Dziś coraz wnikliwiej zwracamy uwagę na to co jemy.
Czuć dobry klimat. Podobnie
Jedni chcą, inni po prostu muszą – mowa o alergikach, którzy nie toelegancko jest w piekarni MaNajważniejszy w produkcji dolerują chemicznych ulepszaczy. Kupując naturalne pieczywo, mamy
łyszków. U Reczyńskich, nie
brego chleba jest zakwas, czyli
gwarancję, że to produkt zdrowy.
zmieniło się od wielu lat, choć
środek służący jednocześnie do

ul. Ks. Bogusława X 50/1, tel. 730 073 400, mail: towarzyska@towarzyska-bar.pl, www.facebook.com/towarzyska.bar
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wydaje się, że jest to… atutem tego miejsca. Choć nie ma charakteru kawiarni, jak
nowoczesne salony z pieczywem, to dla
wielu jest to swego rodzaju salon towarzyski. Opowieść o chlebie i piekarni pan
Andrzej musiał co chwilę przerywać by
przywitać się i zamienić choć kilka zdań
ze swoimi stałymi klientami. A wśród nich
udało nam się rozpoznać m.in. dyrektora
jednego z teatrów i dwójkę radnych. Wiele
osób przyjeżdża do Reczyńskich z odległych
miejsc i kupują pieczywo na zamówienie – nie tylko dla siebie, ale też dla sąsiadów. Andrzej Reczyński przypomina sobie także pewien niecodzienny zakup.
– Zapamiętałem jednego ze stałych klientów, który kupował u nas
chleb na… prezenty. Zaznaczał, że chleb można podarować tylko
komuś bliskiemu. Symboliczne i znaczące – mówi.
Elegancki pan w podeszłym wieku, przepraszając, że się wtrąca
w naszą rozmowę, zameldował, że jest uzależniony od tego pieczywa. – Kiedy pan Andrzej idzie na urlop… to o Jezu… bardzo tęsknimy… – wyznaje.
Sprzedawczyni z miejsca spuentowała: – … bo ten z supermarketów to gąbka, a nasz – to chleb!
Piekarnie mają grono wiernych klientów także z zagranicy.
– Wielu Niemców do mnie przyjeżdża, oni są zachwyceni naszym
chlebem. Tylko proszę zwrócić uwagę na cenę chleba w Niemczech
i w Polsce… Tam chleb kosztuje kilka euro, a u nas… Producent jest
dziś na straconej pozycji. Powiem nawet tak – chleb jest dziś za tani.
Cena jest za niska, a tak rolnik musi zasiać, zebrać, zawieźć do młyna, młynarz zmieli, a ja wypiekę. Proszę popatrzeć chleb kosztuje
dziś tyle co butelka wody mineralnej – niepokoi się Marian Jania.
Pani Magdalena Małyszka – Waszak zagrożenie i tym samym spadek sprzedaży pieczywa widzi w kryzysie oraz… modzie na odchudzenie, ale szybko wyjaśnia, żądni smukłej sylwetki niepotrzebnie
unikają pieczywa.
– Dobre, tradycyjnie pieczywo na zakwasie z bakteriami, z niewielką ilością drożdży, z dodatkiem na przykład otrębów ma właściwości regulujące układ pokarmowy. Mogę wręcz powiedzieć, że
nasz chleb może pomóc w odchudzaniu.
Zmartwieniem piekarzy wydają się też być obawy o kontynuację
ich dzieła.

– Nie ma przecież szkoły dla piekarzy –
mówi Marian Jania. – A ten fach wymaga
wiedzy. To jest technicznie skomplikowane, wszystkim się wydaje, że wystarczy włączyć maszynę i chleb się zrobi.
Nie, tutaj ponad 70 procent czynności
wykonuje się ręcznie. Trzeba mieć wiedzę i wyczucie. Maszyna służy tylko do
mieszania kwasu.
Reczyński – jak to u piekarzy – nadzieję widzi w… rodzinie.
– Nie mam następcy. Mam dwie córki, które
poszły w medycynę. Ale cała nadzieja w zięciach –
mówi z uśmiechem.
Przepis na domowy Chleb
Czas przygotowania:  1 godzina 30 minut
Czas pieczenia:   40 minut
Całkowity czas:   2 godziny 10 minut
Porcje: 1
Składniki:
400 g mąki pszennej chlebowej
łyżeczka suszonych drożdży
2 łyżeczki soli
łyżeczka cukru
220 ml letniej wody
otręby
mąka
Do dużej miski należy przesiać mąkę, dodać drożdży, sól i cukier.
Wyrabiamy ciasto, stopniowo wlewając letnią wodę. Przez 10 minut gnieciemy ciasto, miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy
w ciepłe miejsce. Po godzinie nasze ciasto powinno podwoić swoją
objętość. Formę smarujemy masłem, obsypujemy otrębami i mąką.
Przekładamy ciasto do formy, wyrównujemy wierzch, przykrywamy
i stawiamy w ciepłym miejscu na kolejne 30 minut. Nacinamy ciasto w kilku miejscach na skos i posypujemy mąką. Chleb pieczemy
w temperaturze 220 stopni przez około 40 minut. Smacznego!
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Świętuj za miedzą,
czyli Weihnachtsmarkt
autor: Daniel Źródlewski

Święta Bożego Narodzenia od dawna nie mieszczą się już w kategoriach religijnych,
stały się nieodłącznym elementem globalnej kultury i komercji. Mekką dla szczecinian
spragnionych tej niezwykłej atmosfery są Niemcy. A, że ze Szczecina do Berlina
czy innych niemieckich miast blisko, przed Państwem - prestiżowy przewodnik.

ś

wiąteczne jarmarki – Weihnachtsmarkt – odbywają
się w każdym niemieckim mieście od kilkuset lat.
Ruszają wraz z początkiem adwentu w ostatnim tygodniu listopada. Na ten czas główne place i deptaki niemieckich miast przeobrażają się w baśniowe krainy rozświetlone tysiącami lampek. O ich
popularności niech świadczy fakt, że w ubiegłym
roku odwiedzający wypili 50 milionów litrów tradycyjnego korzenno grzanego wina – Glühwein.

że popularnego Bratwurst. Atrakcjami Weihnachtsmarkt auf dem
Alexanderplatz są także lodowisko, tor do curlingu oraz karuzele
dla najmłodszych. Druga część jarmarku to lunapark, zajmujący powierzchnię niemal 4 boisk piłkarskich. Na placu za Centrum Handlowym Alexa znajduje się między innymi rozświetlony diabelski młyn
oraz najwyższa powietrzna karuzela świata – 45 metrowa „Konga".
Jarmark na oraz lunapark czynne będą do 26 grudnia od rana do
późnych godzin wieczornych.
Dojazd: S+U Alexanderplatz

Wokół Alexanderplatz
Największy i najbardziej komercyjny jarmark usytuowany jest na
Alexanderplatz. Można tu kupić rękodzieło i świąteczne ozdoby.
Warto skosztować pieczonych kasztanów, prażonych bakalii, a tak-

Przed Czerwonym Ratuszem
U stóp Wieży telewizyjnej, przed Czerwonym Ratuszem zlokalizowany jest Berliner Weihnachtszeit vor dem Roten Rathaus. Stoiska handlowców mieszczą się w makietach fasad nieistniejących
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Weihnachts Zauber auf dem Gendarmenmarkt czynny jest do 31
grudnia w godzinach 11.00-22.00.
Dojazd: U - Bahn Stadmitte lub Französische Straße

kamienic starego Berlina, w bożonarodzeniowej oprawie. Jest też
największe w mieście lodowisko, 50-metrowy diabelski młyn oraz
mini ZOO. Codziennie pojawia się tu święty Mikołaj, a jego wizyty
wieńczą pokazy sztucznych ogni. Nieopodal, w kompleksie Nikolaviertel, mieści się jedyny na świecie całoroczny sklep oferujący
ozdoby i pamiątki związane ze świętami. Berliner Weihnachtszeit vor dem Roten Rathaus czynny jest codziennie do 22.00 do 29
grudnia z wyjątkiem trzech świątecznych dni – 24, 25, 26 grudnia.
Dojazd: S+U Alexanderplatz

Wojna choinkowa
Kolejny z jarmarków działa na placu wokół Kościoła Pamięci im.
Cesarza Wilhelma. Atrakcją Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche jest choinka, którą co roku podarowują Berlinowi mieszkańcy innych niemieckich miast. O to, czyja choinka stanie na tym
placu, od lata toczą się spory, stąd drzewko nazywane jest „Choinką
Nieporozumienia”. Wizyta na tym jarmarku to także okazja do odEkskluzywnie i nostalgicznie
wiedzenia największego handlowego bulwaru stolicy Niemiec
Kameralną i elegancką atmosferą szczyci się Nostalgischer
– Kurfürstendamm.
Weihnachtsmarkt. Na placu przy Unter den Linden
Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche działa
swoje stoiska rozstawiają rzemieślnicy z całych Niedo końca roku, codziennie do późnych godzin
miec oraz z Czech. Dominuje rękodzieło i prowieczornych.
dukty regionalne. Koncerty, ze świątecznym
Rodzinnej, ciepłej atmosfery
Dojazd: S+U Zoologischer Garten
repertuarem w wykonaniu berlińskich artystów, odbywają się codziennie od godziny
Świąt Bożego Narodzenia,
Skandynawia w Berlinie
16.00. Magnesem przyciągającym gości
Szerokich dróg i Radości z Jazdy
Wśród berlińskich jarmarków świąteczjest także ponad stuletnia, zabytkowa kaw Nowym Roku 2014 życzy
nych na uwagę zasługuje jarmark skanruzela oraz przejażdżka równie starą, ale
Dealer BMW i MINI Bońkowscy.
dynawski Lucia, odbywający się w komniezwykle zdobną dorożką.
pleksie Kultur Brauerei w Preznlauerberg
Nostalgischer Weihnachtsmarkt możprzy Schönhauser Allee. Można tu kupić
na odwiedzać do 26 grudnia, od 11.00
zimową odzież i drewniane zabawki.
do 21.30, w weekendy o godzinę dłużej.
A dla ciała: fińskie wina i marmolady z jaDojazd: S+U Alexanderplatz, BUS 100:
gód, glögg, miody, islandzkie słodycze
Lustgarten
MINI
i dziczyznę. Po odwiedzeniu jarmarku warto
udać się na spacer na pobliską HusemannstrasW cieniu katedr
se – będącą wierną rekonstrukcją XIX wiecznego
Na najpiękniejszym placu stolicy Niemiec odbyklimatu miasta.
wa się Weihnachts Zauber auf dem Gendarmenmarkt.
Lucia Weihnachtsmarkt czynny jest do 22 grudnia coNa gości czeka tu 150 stoisk. Obok tradycyjnych ozdób,
można tu zakupić dzieła sztuki. W ogrzewanych namiotach swoje dziennie od 15.00 do 22.00, w weekendy od 13.00 do 22.00.
Dojazd: U-Bahn: Eberswalderstrasse
specjały serwują kucharze z najlepszych berlińskich restauracji. Na
scenie podczas trwania jarmarku występują gwiazdy berlińskich
Eko święta
scen muzycznych i teatralnych. Atrakcją jarmarku jest gigantyczna
W każdy adwentowy weekend samochody z uliczek Spandauchoinka z ponad 100 tysiącami światełek. Za wejście trzeba zapłacić
er Viertel w Mitte ustępują miejsca ekologicznemu świątecznemu
1 euro, a zyski są przeznaczane na cele charytatywnye.
R
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MAGICZNY ZAKĄTEK NAD JEZIOREM IŃSKO
Zapraszamy w swoje gościnne
progi na pełen ciszy i spokoju
wypoczynek na łonie natury
ORGANIZUJEMY: weekendy, konferencje, imprezy
integracyjne, wesela z noclegami, wczasy

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i sukcesów w Nowym 2014 Roku
życzy Ośrodek Wypoczynkowy Promyk
IŃSKO, al. Spacerowa 5, 73-140 Ińsko, tel. +48 91 56 23 092, +48 604 912 006, e-mail: rs10@wp.pl, www.owpromyk.pl
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STYL ŻYCIA
jarmarkowi. Można tu znaleźć ekologiczne i regionalne przysmaki. Można też kupić ubrania i dodatki z naturalnych tkanin, a także
oryginalne pamiątki i świąteczne ozdoby z egzotycznych krajów.
Umwelt- und Weihnachtsmarkt in Berlin Mitte w okolicach Koppenplatz i Große Hamburger Strasse czynny jest tylko w soboty i niedziele w godzinach 12.00-20.00.
Dojazd S+U: Hackesche Markt

do 23 grudnia, od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00
– 20.00, a weekendy do 22.00.
Dojazd: S-Bahn – Spandau

Morskie święta
Bożonarodzeniowe tradycje kultywują także hanzeatyckie miasta
północnych Niemiec. Morski charakter ma Jarmark w Rostocku.
Obok lunaparku staje kilkaset straganów ze świątecznymi atrakcjami. Można tu kupić tradycyjne świeczniki i skosztować świątecznych
Jarmark cesarski
Najmłodszy świąteczny jarmark w Berlinie mieści się na placu rybnych potraw. Podobna impreza odbywa się w uroczym Wolgast. W Greifswaldzie odbywa się świąteczny jarmark z historią
przed Pałacem Charlottenburg. Przyjął nazwę Romantycznego.
w tle. Zgodnie z morskimi tradycjami miasta, święty Mikołaj
Na czas jarmarku siedziba królewskiego rodu Hohenzollerprzybywa tu nie saniami, lecz na pokładzie żaglowca.
nów – zyskuje świąteczną iluminację. Sam jarmark ma
Obok jarmarku, warto odwiedzić Pommersches
ekskluzywny charakter – większość stoisk mieści
Landesmuseum, w którym możemy zobaczyć
się w ogrzewanych namiotach. Można tu kuwiele pamiątek związanych z książętami z dypić oryginalne prezenty i ozdoby. Ciekawa
Wesołych Świąt
nastii Gryfitów oraz wiele akcentów związajest także oferta antykwariuszy. Romani Szczęśliwego Nowego
nych ze Szczecinem.
tyczny Jarmark można odwiedzać do 26
grudnia w tygodniu od 14.00 do 22.00,
Roku 2014
Transgraniczne świętowanie
a w weekendy od 12.00 do 22.00.
życzy
Świąteczne jarmarki mają także małe
Dojazd: U-Bahn: Richard Wagner
miasta leżące na polsko-niemieckim poPlatz
graniczu. Bożonarodzeniowe atrakcje
dla mieszkańców i turystów zapewniają
Świąteczne Spandau
władze Torgelow, Pasewalku, Prenzlau,
Sporą popularnością cieszy się jarSchwedt oraz cesarskich kurortów na
mark w Spandau. Deptak dzielnicy – Carlwyspie Uznam. Swój bożonarodzeniowy
Schurz-Straße – zmienia się w rozświetlojarmark ma nawet malutkie przygraniczne
ne tysiącami lampek i pachnące bakaliami
Penkun. Jarmark w Penkun w nazwie i charakmiasteczko z blisko 400 straganami. Na rynku
terze jest historyczny. Co roku główną atrakcją są
ustawiona jest scena koncertowa, a obok niej
wystawiane przez mieszkańców jasełka. W organizazawieszony jest wieniec adwentowy – symbol tego
cję jarmarku oraz spektaklu włączają się mieszkający na
wydarzenia. Wokół Kościoła św. Mikołaja co roku staje
średniowieczny skansen, w którym można podejrzeć życie średnio- pograniczu Polacy. Na straganach można kupić produkty od prowiecznych wojów, zakupić rękodzieło i skosztować średniowiecz- ducentów meklemburskich i Polaków z Pomorza Zachodniego.
Historischer Weinachtsmarkt Penkun, 6-8 grudnia 2013, Rynek (Marktplatz)
nych przysmaków. Spandauer Weinachtsmarkt można odwiedzać

Zapraszamy na

Kiermasz Świąteczny

Przyjdź z całą rodziną!
Poznaj naszą bogatą ofertę!
Poczuj atmosferę zbliżających się Świąt!

Choinki cięte i w doniczkach:
- Jodła kaukaska i koreańska,
- Świerk srebrny i tradycyjny
Dekoracje świąteczne:
- Ozdoby, bombki, ﬁgurki,
- Stroiki i wianki naturalne
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motoryzacja

czym jeżdżę?

I nie ma
mocnych
Autor: Izabela Magiera – Jarzembek / Foto: adam fedorowicz

Niestraszne mu pionowe podjazdy, karkołomne zjazdy, czy błoto po dach. Jest po
prostu nie do zatrzymania. To brytyjska legenda, jedna z pierwszych i najsłynniejszych
terenówek świata. Tak jak Jeep w USA, tak Landrover Defender jest na Wyspach
symbolem auta 4x4.

motoryzacja
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o jeden z najbardziej znanych samochodów
terenowych na świecie. Sprzedano do tej pory
ponad dwa miliony egzemplarzy. Przez wiele
dekad zmieniał się jedynie detalami. Efekt jest
taki, że obecnie produkowana generacja niewiele różni się od swojego pierwowzoru.

Auto dla Lary Croft

W tym roku minęło równe 30 lat od czasu, gdy z fabryki w Solihull
wyjechał pierwszy Defender. Od początku produkcji w roku 1948 aż
do roku 1951 w samochodzie montowano benzynowe silniki o pojemności 1, 6 litra. W standardowym wyposażeniu nie było... drzwi
i dachu, trzeba było zamówić je za odpowiednią dopłatą! W zależności od życzenia klienta, dach mógł być płócienny lub aluminiowy.
To nie koniec ciekawostek. Przez pierwszych sześć lat rovery można
było nabyć... jedynie w kolorze zielonym. Spartański charakter na
tyle jednak przypadł do gustu brytyjskim rolnikom, że po zaledwie
kilku miesiącach, co tydzień auto znajdowało 1000 kupców! Gigantyczne zainteresowanie kultowym dziś modelem było równie gigantycznym szokiem dla flegmatycznych Wyspiarzy. Fabryki Rovera nie
nadążały z przyjmowaniem zamówień .Co jeszcze z ciekawostek?
Był „aktorski” epizod w karierze brytyjskiej terenówki, bowiem auto
towarzyszyło na ekranie filmowej Larze Croft granej przez Angelinę
Jolie. Z tej okazji wyprodukowano nawet limitowaną edycję modelu nazwaną właśnie „Tomb Raider”.
Ekstremalnie niezawodny
Kształt Defendera definiuje jego zastosowanie. Krótka maska,
podwyższony tył i wysokie zawieszenie w połączeniu z płaskimi
bokami zapewniają wysoką widoczność i możliwość prowadzenia
w najbardziej radykalnych sytuacjach. Jego wytrzymałość i niezawodność w ekstremalnych warunkach zyskała mu miano pojazdu do
zadań specjalnych, o czym świadczy jego szerokie zastosowanie np.
w wojsku, leśnictwie, kopalniach. Niewątpliwą zaletą Defendera są
naturalne właściwości terenowe, które posiada już w wersji fabrycznej np. możliwość bezpiecznego wjazdu do wody o głębokości 50
cm oraz bezproblemowy podjazd na wzniesienia o nachyleniu 45
stopni.Dodatkowo nitowane aluminiowe nadwozie o budowie panelowej zapewnia karoserii naprawdę długie życie. Osadzona na
solidnej ramie konstrukcja występuje w trzech wersjach o różnym
rozstawie osi – 90, 110 i 130 jako 2., 3. i 4. drzwiowy pickup oraz 3
i 5. drzwiowy SUV. Defender to znakomity wybór dla wszystkich poszukiwaczy przygód i podróżników. Daje ogromne możliwości holowania, przewozu ładunków, wszechstronnej konfiguracji siedzeń
nawet dla siedmiu dorosłych osób.

Land Rover Defender jest jednym z ostatnich prawdziwych samochodów terenowych. Jednym z wielu dowodów na niezwykłość tego auta jest fakt, że do dziś na całym świecie nadal jeździ
ponad 75 procent wszystkich wyprodukowanych przez ponad pół
wieku Defenderów. Niestety, z końcem 2015 roku przestanie być
produkowany. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa biernego
i czynnego w modelu jest raczej ubogie i niedługo nie będzie spełniało wymagań stawianych przez Unię Europejską, takie jak programowalne strefy zgniotu lub poduszki powietrzne. Producent nie
zdecydował się na unowocześnienie terenówki woląc wycofać ją
z produkcji. Ale natura nie lubi próżni. W 2019 roku na rynku ma się
pojawić następca Defendera.

żeglarstwo

fot. Archiwum Akademii Kusznierewicza
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Moda
żeglarska
Na wodzie aura potrafi być bardzo przyjemna, ale też momentami kapryśna. Jesteśmy
narażeni na zmienne, czasem trudne warunki pogodowe, wilgoć, zimno, promienie słoneczne. Ubranie żeglarskie ma niezwykłe znaczenie, co sprawdziłem niejednokrotnie na
własnej skórze. Moda żeglarska, bo o niej mowa będzie w tym felietonie, to styl mi bliski
i bardzo popularny – pisze dla Prestiżu Mateusz Kusznierewicz

c

oraz więcej osób pyta mnie o kurtkę lub buty
żeglarskie z myślą o korzystaniu z nich na lądzie. Moda żeglarska staje się bardzo popularna. Zauważam też, że coraz więcej osób
lubi być kojarzona z jachtingiem i żeglowaniem, w tym kontekście powiedzenie „jak cię
widzą, tak cię piszą” jest jak najbardziej trafne.
Nie od dziś wiemy, że styl żeglarski rozprzestrzenił się także poza
mariną żeglarską. Moda ta znalazła swoich zwolenników nie tylko
w nadmorskich miejscowościach i nie tylko pośród żeglarzy. Jasnoniebieska koszula, granatowa marynarka, beżowe spodnie i brązowe lub granatowe mokasyny, to tzw. wersja klubowa, klasyczna, ale
oczywiście wariacji tego stylu jest dużo więcej.
Ale zanim o odmianach i kolekcjach, kilka słów o tym, jak zaczął

się ten trend. Mężczyźni byli pierwszymi żeglarzami, ale to kobiety
zapoczątkowały modę na elementy biało – granatowe, czapeczki,
kołnierzyki… Wszystko zaczęło się od chwili, gdy pierwsza kobieta postawiła stopę na pokładzie statku. W erze żaglowców krążyły niezliczone legendy i przesądy dotyczące pecha, jakiego miała
przynosić obecność kobiety na pokładzie. Jednak, gdy nastały
czasy wielkich podróży morskich statkami pasażerskimi, kobiety
coraz częściej uczestniczyły w dalekich rejsach i oczywiście na pokład zabierały ogromną część swojej garderoby, która zaczęła być
przyozdabiana elementami, które obecne są w modzie żeglarskiej
do dziś.
Panie zaczerpnęły inspirację z munduru żeglarskiego, który został ujednolicony dzięki inicjatywie grupy oficerów brytyjskiej Royal
Navy, która to w 1745 roku poprosiła Admiralicję o wprowadzenie

żeglarstwo
jednolitych mundurów, wtedy
też ustalono kolor granatowy
kolorem mundurów. Dziś poza
typową odzieżą specjalistyczną,
sztormiakami, kombinezonami,
specjalnymi spodniami na rynku dostępna jest odzież marynistyczna typu casual. Ta pierwsza niezbędna jest nielicznym,
żeglarze morscy to tylko, albo
aż kilkudziesięciotysięczna społeczność w naszym kraju. Sportowa elegancja w wersji żeglarskiej zaś przyjęła się doskonale,
ze względu na swoją wygodę
i praktyczność, jednocześnie
przyciągając uwagę detalami
i kolorystyką.
Wybór marek dostępnych w Polsce jest spory. Z żeglarstwem
utożsamiane są marki takie jak Marinepool, Paul & Shark, Slam,
Henri Lloyd, czy Helly Hansen i trzeba przyznać, że jakość ich kolekcji jest bardzo dobra. Popularnością cieszą się także limitowane kolekcje nawiązujące do słynnych regat, np. Regates Royales
w Cannes, czy kolekcje dedykowane dla żeglarzy luksusowych
jachtów motorowych. Dla mnie wyjątkową pamiątkę stanowią kurtki
i koszulki z haftem wykonanym specjalnie na dany rejs. Mam takie
nawet z 1994 roku. Organizując regaty dla firm, czy kompletując
załogę na regaty żeglarskie zawsze zlecam wykonanie dedykowanego haftu na sztormiakach całej załogi, dzięki niemu odzież staje
się pamiątką na wiele lat.

Jeśli mowa o stylu, to nie
może zabraknąć wzmianki
o mokasynach, czyli obuwiu na
sezon wiosenno – letni. W naszym kraju sezon ten jest nieco zbyt krótki, ale na szczęście
boat lub deck shoes (buty na
łódkę lub na pokład) to buty,
które można nosić zarówno do
jeansów i bluzy, jak i do stroju
smart casual, ich zastosowanie
więc jest dość szerokie. Jeśli
noszone do szortów, to oczywiście bez skarpetek.
Pierwsze
antypoślizgowe
buty na łódkę powstały dzięki
obserwacji. Paul Sperry, amerykański żeglarz – amator wpadł
na pomysł wycięcia scyzorykiem w gumowej podeszwie rowków na
kształt jodełki podobnej do tych na tkaninach, po tym jak zauważył
jak sprawnie po tafli lodu porusza się jego cocker spaniel. Było to
na początku lat 30 ubiegłego wieku. Dziś praktycznie każda firma
obuwnicza proponuje swój model żeglarskich mokasynów, a rasa
cocker spaniel firmowała już nie jedną kampanię marketingową linii obuwia Sperry Top-Sider.
Za oknem listopad, zatem moda żeglarska nie będzie przez kilka miesięcy obecna na ulicach polskich miast, w marinach żeglarze
przygotowują swoje jachty do zimowania ubrani w ciepłe polary
i wiatrochronne sztormiaki. Na pocieszenie dodam, że sweter z golfem, to element garderoby prawdziwego kapitana. Byle do wiosny!

Partnerami cyklu są:

Wyłączny przedstawiciel marek Jeanneau,
Lagoon oraz Prestige w Polsce

Ekskluzywne jachty na Zatoce Gdańskiej.
Imprezy firmowe, kameralne spotkania biznesowe

www.dobrejachty.pl

www.premiumyachting.pl
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prestiżowe wnętrze

Clinique Jennifer
oaza w środku miasta
autor: Pit foto: Adam Fedorowicz

Wystarczy zrobić zaledwie kilka kroków od centrum, by znaleźć się w innej
rzeczywistości. “Clinique Jennifer”, to ekskluzywne miejsce z charakterem,
emanujące komfortem i klasą. Powstaje na szczecińskim Żelechowie.

design

p

aul Ingar Nilsen – norweski biznesmen, dla którego
Szczecin stał się nowym domem, realizuje marzenie
swego życia. Z natury – podróżnik i marzyciel postanowił dać drugie życie budynkowi zabytkowego
kina "Mewa", którego czasy świetności przypadają
na przełom lat 50’ i 60’. Ostatnio budynek popadał
w ruinę. Potrzebował kogoś, kto wydobędzie piękno tego miejsca.
Teraz powstaje tu "Clinique Jennifer".
W wejściu, pomiędzy wysokimi kolumnami, wyłaniają się piękne
drzwi wyjściowe. Od razu widać, jak wielką wagę przykłada się do
dbałości o detale. Przejście do pierwszego z pomieszczeń powoduje, że każdy odwiedzający czuje jakby przeniósł się w czasie do
bajkowo pięknej, renesansowej Italii. Ogromna kanapa z czasów
kolonialnych zachęca do chwili wytchnienia. W miejscu, gdzie kiedyś była sala kinowa powstał plac, wokół którego wyrastają barwne
ściany renesansowych domów, ozdobione autentycznymi detalami
znad Morza Śródziemnego. Wspaniałe, kolorowe miejsce z fontanną i zegarową wieżą. Obok żarzy się kominek, zabytkowe okna
i balkony, a to wszystko pod dachem, rozświetlonym gwiazdami.
Na samej „piazza”, jest wiele niezwykłych mebli i antyków. Wkrótce z "placu" będzie można przejść do restauracji. "Fantasia", która
będzie proponować potrawy przygotowane na bazie żywności ekologicznej. Obok kliniki będzie się mieścił sklep z unikalnym wyposażeniem i wyrobami artystycznymi.
Romantyczne łuki i stare drzwi oddzielają "plac" od nowoczesnej
i funkcjonalnej przestrzeni, gdzie znajdują się pokoje zabiegowe. Tu
będą pracować lekarze kilkunastu specjalizacji, m.in. dermatologii,
stomatologii, chiropraktyki, fizjoterapii. Będzie tu można skorzystać

z usług kosmetyczki, fryzjera czy masażysty, wziąć udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i zajęciach jogi. Oferta jest skierowana głównie
na rynek lokalny, choć "Clinique Jennifer" prowadzi kampanię marketingową w całej Europie, szczególnie w krajach skandynawskich.
Przy filiżance kawy, pod rozświetloną gwiazdami Drogą Mleczną,
rozmawiamy o wizjach i pomysłach związanych z „Clinique Jennifer”. – Moje życie to ciągła podróż, połączenie fantazji i rzeczywistości. Kilka lat temu zdecydowałem się opuścić na stałe Norwegię
i pozostać w Szczecinie. To dość nietypowy wybór jak dla Norwega,
ale chwile spędzone w Polsce dają mi pozytywną energię – mówi
Paul Ingar Nilsen. – W ciągu ostatnich 18 miesięcy od nabycia budynku byłego kina "Mewa", włożyłem wiele wysiłku w opracowanie
koncepcji tego miejsca – dodaje.
Według jego filozofii – szybkie tempo życia, niepokój i stres, to
największy problem współczesności. – Potrzebujemy odpoczynku
i wytchnienia. Nasi przodkowie pracowali bardzo ciężko, ale znajdowali czas na wypoczynek i kontemplację. – Chciałbym, aby "Clinique
Jennifer" było miejscem, gdzie króluje harmonia – mówi norweski
przedsiębiorca. Zamierza wykorzystywać stare norweskie tradycje
terapii skojarzonych. Według niego – natura ludzka, to wiele potrzeb, obejmujących różne dyscypliny życia. W "Clinique Jennifer"
obowiązuje skandynawska zasada – nie wolno oddzielać kwestii
istnienia człowieka i leczenia. To wymaga łączenia zabiegów relaksacyjnych, metod alternatywnych i medycyny tradycyjnej. "Clinique
Jennifer" łączy elementy zdrowotne z restauracją i executive lounge
z różnych miejsc świata. – Mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić
innowacyjne pomysły, by stworzyć świątynię odnowy dla ciała i ducha – podsumowuje norweski przedsiębiorca.
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Firma Batna
z pasją do podłóg
od 2002 roku
Doradzamy naszym klientom w wyborze ekskluzywnych podłóg
do ich biur, hoteli a finalnie również do ich domów i apartamentów.

design
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statnie miesiące cieszą nas skupieniem większej uwagi na ekskluzywne płytki dywanowe
Shaw oraz panele winylowe Expona, a także
przepiękne nowoczesne i klasyczne dywany.
Nasi Klienci doceniają nas za wysoką jakość produktów oraz kompleksowość oferty
i logistyczny nadzór nad całością realizacji przy montażu. Mamy
specjalne wzory zaprojektowane przez wielkich architektów świata więc każdy Klient znajdzie u nas coś wyjątkowego dla siebie.

Na życzenie Klienta wykonujemy wzory indywidualne według potrzeb i oczekiwań.
Zwracamy uwagę na produkty dla alergików i astmatyków. W dzisiejszych czasach takie wykładziny mają zastosowanie zarówno
w naszych domach jak i przedszkolach, szkołach, hotelach oraz biurach. Współpracujemy z zaprzyjaźnioną z nami Firmą Madras Styl,
która dopełnia naszą ofertę wysokiej klasy meblami i oświetleniem.
Jako Szczecinianie naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości
produktów właśnie tu, w naszym Regionie bo tu dużo się dzieje.
FHU BATNA
ul. Targ Rybny 4/2, 70-535 Szczecin, tel.91 421 27 23
www.batna-wykladziny.pl
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Ulthera

nieoperacyjny
lifting
twarzy i szyi
Ponad 2 lata doświadczeń z terapią
Ponad 300 wykonanych zabiegów
Dziesiątki usatysfakcjonowanych pacjentów!
dr Piotr Zawodny

o

dmładzanie, odświeżenie i rozświetlenie skóry,
spowolnienie procesu przedwczesnego starzenia to zadania, które na co dzień stawiają nam
pacjenci. Jeszcze kilka lat temu najbardziej popularnym i często jedynym rozwiązaniem na poprawianie urody
była chirurgia plastyczna. Dziś, szeroko rozwinięta gałąź medycyny estetycznej z powodzeniem radzi sobie z wyraźnymi oznakami
starzenia.

U jak unikalność ultradźwięków

procesowi koagulacji powoduje to natychmiastowe obkurczenie
się tkanek i stymuluje do produkcji nowego kolagenu.

L jak lifting
Zdaniem ekspertów Ulthera to najskuteczniejsza metoda odmładzania porównywalna jedynie z zabiegami chirurgicznymi jednak
bez użycia skalpela, skutków ubocznych i długiego czasu rekonwalescencji. Ponad dwuletnie doświadczenie z technologią Ulthera
pozwoliło nam na stworzenie nowatorskich procedur.

T jak terapia odmładzająca

Unikalność metody tkwi w skoncentrowanej wiązce ultradźwięków. Ulthera to urządzenie, które jako jedyne dzięki ekranowi USG
umożliwia wgląd w skórę i tkankę podskórną, co gwarantuje bezpieczeństwo, skuteczność i precyzję. Energia ultradźwięków dostarczana jest na wybranych głębokości tkanki podskórnej. Dzięki

Ulthera przeciwdziała siłom grawitacji, zmniejsza narastające
z wiekiem zwiotczenie tkanek. Rezultatem zabiegu wykonywanego na okolicę twarzy jest między innymi wyraźne uniesienie brwi,

przed zabiegiem

120 dni po zabiegu

Courtesy of Ulthera, Inc.
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przed zabiegiem

90 dni po zabiegu

Courtesy of Joe Muccini

górnych powiek. Efekt liftingu w postaci podniesienia i zwiększenia
napięcia skóry można także osiągnąć w innych newralgicznych obszarach, które wpływają wyraźnie na kształt twarzy, podbródka, szyi
oraz dekoltu.

H holistyczne podejście do pacjenta
Doświadczenie nauczyło nas holistycznego podejścia do pacjenta, jako jednostki indywidualnej. Priorytetem naszych działań jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pacjentów w każdym wieku. Terapia
Ulthera może być zastosowana u pacjentów, jako terapia zapobiegająca upływowi czasu, jako kompleksowa terapia przeciwstarzeniowa lub terapia skojarzona. Zabieg Ulthera jest jedną z możliwości
szerokiego wachlarza rozwiązań, jakie posiada nasz gabinet. Ostateczny obraz zakresu, ilości i czasu trwania terapii otrzymuje każdy
pacjent po indywidualnej konsultacji z dr Piotrem Zawodnym.

E jak efektywność zabiegu
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania technologicznego, Ulthera umożliwia niezwykłą precyzję wykonania zabiegu.
Zastosowane obrazowanie USG umożliwia diagnozę skóry i tkanki
podskórnej. Dzięki temu lekarz ma wgląd w głębokie warstwy bez

naruszania jej powierzchni. Ustala precyzyjnie, ale przede wszystkim głębokość, na jakiej tkanka potrzebuje terapii i kieruje w nie
wiązki ultradźwięków. Doświadczenie, kontrola, przewidywalność
oraz niezwykła precyzja gwarantuje najwyższy poziom efektywności zabiegu.

R jak rekonwalescencja
W trakcie zabiegu skóra pozostaje nieuszkodzona, co powoduje,
że pacjent może bezpośrednio po zabiegu wrócić do swoich codziennych czynności.

A jak alternatywa dla chirurgii plastycznej
Nasze doświadczenie w wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, utwierdza nas w przekonaniu, iż Ulthera jest unikalną metodą liftingu bez skalpela. Ulthera stosowana jest często
przez chirurgów, jako profilaktyka przed postępującą wiotkością
tkanek lub alternatywą dla inwazyjnego zabiegu chirurgicznego.
System Ulthera™ uzyskał w 2009 roku certyfikat FDA "de novo"
jako nieinwazyjny lifting twarzy. Obecnie na rynku nie ma podobnego urządzenia a co za tym idzie odpowiednika wśród innych
metod stosowanych w medycynie estetycznej.

Wysokie kompetencje estetyczne, wieloletnie doświadczenie w połączeniu z technologią ULTHERA pozwalają na osiągnięcie
naturalne efekty: wymodelowania owalu twarzy oraz odmłodzenia i odświeżenia skóry twarzy, szyi i dekoltu
przed zabiegiem

Courtesy of Nellie Gautier

90 dni po zabiegu
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Kryzys, ale jaki?
autor: Aneta Dolega/ grafika / grafika: Iwona Drążkiewicz/ ID Galleria

Coraz młodsze partnerki i coraz szybsze samochody. Ubrania kupowane w dziale dla
młodzieży i dramat spowodowany pierwszą zmarszczką. Problemy z ego, libido, wysoki
cholesterol. To tylko kilka oznak kryzysu wieku średniego u mężczyzn.

p

Kryzys wieku średniego dotyczy przede wszystkim
anowie znacznie gorzej przechodzą
osób, które mają już sporo za sobą i zdają sobie
wejście w 40 rok życia niż panie, bo
z tego sprawę. Jednocześnie drzemie w nich
przecież mężczyźnie nie wypada
jeszcze spory potencjał, którego nie chcieprzyznać się do słabości. OczyZ okazji nadchodzących
liby zmarnować. Doprowadza to do wewiście, to stereotypowe myślenie. Wiek
Świąt Bożego Narodzenia
wnętrznego konfliktu. Niby wszystko mają
średni w końcu dopadnie każdego.
w życiu poukładane ale ciągle im czegoś
– Wiek średni trwa między 40 a 60 rożyczymy, aby ten wyjątkowy czas
w nim brakuje, ciągle nie czują satysfakkiem życia, choć ta granica cały czas się
napełnił Państwa serca otuchą
cji. Mężczyźni nie mają lekko.
przesuwa i pierwsze symptomy są zai nadzieją oraz pomógł przezwyciężać
– Część z nas patrzy na takich panów
uważalne jeszcze przed czterdziestką.
z lekką ironią. Natomiast sami zainterePanowie czują, że nie są już tak młodzi
wszelkie trudności.
sowani są tym wszystkim bardzo przejęci.
jak kiedyś, nie są już tak atrakcyjni a na– przyznaje psychiatra. – Jesteśmy narażedal chcieliby być. Zmniejsza się ich akni na ich zmiany nastroju i różnego rodzaju
tywność fizyczna, pojawiają się zmarszczki
fochy. Ale to nie znaczy, że nie możemy im
i siwe włosy – wyjaśnia psychiatra dr Ewa
pomóc. Tak naprawdę wiek średni u mężKramarz. – W związku z tym oglądają się za
czyzn, to nic strasznego.
zdecydowanie młodszymi kobietami, zaczynają
przesadnie o siebie dbać, np. ubierając się w stroKoniec z eksperymentami
je bardziej młodzieżowe, zapisują się na siłownię, odwiedzają kosmetyczkę. Za wszelką cenę chcą dorównać dużo
Zmiany u panów, którzy dobijają czterdziestki nie odbywają się
młodszym osobom. Nie wszyscy mężczyźni radzą sobie z kryzysem
wyłącznie na poziomie psychologicznym. Ciało również zaczyna
i przypłacają to zaburzeniami depresyjnymi, które musimy leczyć.

Dobre nawyki
Wizyta u lekarza, chociażby kontrolna to nowy nawyk jaki mężczyzna w średnim wieku powinien sobie wypracować. I nie ma
w tym nic wstydliwego, chodzi przecież o zdrowie i co za tym idzie
dobre samopoczucie.
– Zawsze zaczynam od wstępnej rozmowy z pacjentem – opowiada urolog Igor Frulenko. – Taki wywiad pozwala mi na zdiagnozowanie problemu i zalecenie dalszych badań. Faktem jest,
że część panów boi się wizyty u urologa, ponieważ dotyczą one
okolic, których na co dzień nie eksponują. Badanie przez odbyt,
które tak ich przeraża jest nieuniknione, gdyż dzięki niemu mogę
ocenić stan gruczołu krokowego. Trwa to niespełna dziesięć sekund.
W większości przypadków panom przychodzącym do urologa
chodzi o problemy w intymnych relacjach z partnerką. Niektórzy
skarżą się też na bóle w okolicach krocza, problemy z utrzymaniem moczu, badają prostatę.
– Rozmowa jest bardzo ważna nie tylko ze względu na zdiagnozowanie problemu ale też ośmiela pacjenta. Mężczyźni są
niestety tak skonstruowani, że przyznanie się do jakiejkolwiek
słabości graniczy z cudem – dodaje specjalista.
Uzbrojeni w taką wiedzę panowie mogą śmiało wkroczyć
w 40 rok życia. Tak naprawdę wiek pracuje na ich korzyść.
Cieszymy się, że mamy do czynienia z mężczyznami bardziej
dojrzałymi, którzy wiedzą czego chcą od życia. Doceniamy ich
doświadczenie i wiedzę a dodatkowa zmarszczka dodaje im
charakteru.
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reagować na upływający czas. Pojawia się tzw. brzuszek – obiekt
żartów ale też frustracji.
– W tym wieku metabolizm spowalnia swoją pracę, co wiążę się
ze wzrostem masy ciała – tłumaczy dietetyk prof. Ewa Stachowska.
– Czterdzieści lat to nie czas na eksperymenty, warto więc o siebie
zadbać.
Zbalansowana dieta, optymalny dobór kalorii do masy ciała
i sport. To najprostsza metoda, by utrzymać ciało w dobrej formie.
– Niewłaściwe odżywianie nie tylko prowadzi do nadwagi czy
problemów z ciśnieniem, fatalnie również wpływa na męskie libido. – wyznaje prof. Stachowska. – Panowie mogą tego uniknąć
wprowadzając np. do swojego codziennego menu owoce morza,
jaja, owoce i niektóre surowe warzywa. Dobrze żeby dieta była
bogata w cynk, magnez i antyutleniacze.
Odpowiednie odżywianie zaleca też kardiolog.
– Jestem zwolennikiem teorii, która mówi, że dozwolone jest
wszystko tylko z umiarem. – mówi z uśmiechem kardiolog Krzysztof Przybycień. – Powszechnie polecana jest dieta śródziemnomorska, ale nie upierałbym się, że nie można jeść innych rzeczy.
Po prostu razem z wejściem w wiek średni należy zacząć o siebie
dbać bardziej niż zazwyczaj.
„Sercowe sprawy” również wymagają naszej opieki. Statystyki pokazują, że coraz więcej mężczyzn przechodzi zawał właśnie
w wieku 40 lat.
– Panowie w tym wieku zaczynają być narażeni na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne jak zawał, choroba wieńcowa czy nadciśnienie tętnicze. - przestrzega kardiolog. – Zawał w tym wieku
jest o wiele bardziej groźny niż kiedy przechodzi go osoba dużo
starsza, gdyż wiąże się z poważnymi powikłaniami.
Zmiana stylu życia i badania. Medycyna zaleca zwolnić tempo.
– Stres i brak czasu dla siebie to niestety codzienność ale trzeba znaleźć chwilę na zrobienie profilaktycznych badań – zaleca
Krzysztof Przybycień. – Warto zrobić EKG, badania na stężenie
cholesterolu czy zwykłe badanie krwi. Warto też sprawdzić dla
własnego spokoju czy ktoś przed nami w rodzinie chorował, przechodził zawał. Dobrze jest też wprowadzić w życie sport. I nie mam
na myśli ćwiczeńia na siłowni i sterydów tylko ruch np. bardzo
ostatnio popularne bieganie.
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Pychoanalityczna terapia
zabawą – Terapia w Piaskownicy
Terapia w Piaskownicy (Sandplay Therapy) to skuteczna metoda psychoterapii i wspierania rozwoju, wbrew nazwie adresowana nie tylko do dzieci ale również osób dorosłych.
Wchodzi w zakres jednej z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych metod psychoanalizy autorstwa Carla Gustava Junga. Na świecie stosowana jest od przeszło 50 lat i to z
powodzeniem, w Polsce – zyskuje dopiero na popularności.  

d

o wytworzenia pożądanej zmiany, wykorzystuje się
w niej proces twórczy. Korzystający z metody pracuje wraz z terapeutą  nad problemami przy użyciu
miniaturowej piaskownicy. Piaskownica wielkości
dużej szuflady wypełniona jest do połowy suchym lub mokrym
piaskiem. Uczestnicy sesji mają do dyspozycji zbiór figurek przedstawiających ludzi, zwierzęta, elementy natury, techniki i symbole.
Z pomocą tych środków powstają małe światy w których odnajdywane są głębokie znaczenia, leżące u podstaw problemów i stanowiące drogę do ich przezwyciężania.
Atrakcyjność i nowatorskość tej terapii wynika przede wszystkim
z przeniesienia procesu terapeutycznego w obszar zabawy. Sandplay, zapewniając akceptację i swobodną przestrzeń, nie krytykując
ani nie karząc, za to wczuwając się w emocje pacjenta – pomaga
w wyleczeniu lub rekonstrukcji zdrowego rozwoju tej osoby. Praca
w piasku pozwala ponadto zrekonstruować wydarzenia z przeszłości. Pacjent może zmienić swój stosunek do nich, dzięki czemu powstaje wrażenie cofania się w czasie.

Terapia Sandplay ułatwia wyrażanie treści nieświadomości i niewerbalnych treści emocjonalnych a także ich zrozumienie. Pacjenci
mogą uzyskać dostęp do treści nieświadomości szybciej podczas
zabawy w piaskownicy, niż podczas analizy werbalnej.
Sandplay działa uspokajająco na osobę, która uczestniczy
w procesie terapii, co jest szczególnie korzystne w przypadku dzieci i osób w kryzysie. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia
radzenia sobie z silnymi stanami napięcia, jak np. złość i ból

W Polsce obecnie z metody Terapii w Piaskownicy skorzystać można
w dwóch dużych ośrodkach:
W Krakowie w Katedrze Psychoterapii Colegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego ul. Lenartowicza 14. tel. 12 633 12 03
W Szczecinie w Pracowni Psychoedukacji ul. Jagiellońska 37/1
tel. 509 60 40 06; e-mail: kontakt@pracownia.org
Oraz w kilku innych placówkach na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
www.terapiawpiaskownicy.pl
www.pracowniapsychoedukacji.pl

Sandplay pozwala utrzymać terapeutyczny dystans poprzez
symbolizację oraz projekcję problematyki pacjenta. Terapeuta
stwarza bezpieczną przestrzeń na odreagowanie, która pomieszcza każdy ładunek emocjonalny. Pacjenci mogą przelać intensywne
emocje na figurki, które pozwolą im bezpiecznie odegrać te uczucia.
Sandplay Therapy prowadzi do restrukturyzacji neurologicznej.
Dotykanie piasku stymuluje mózg a budowanie w piaskownicy pobudza i reguluje procesy limbiczne w prawej półkuli mózgu, promując pionową integrację obydwu półkul. Po tym jak świat klienta
zostaje stworzony w piaskownicy, rozmowa o tym skutkuje integracją obydwu półkul.

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Gabinet Kosmetyki Profesjonalnej La fiori.

Chudnij bez wysiłku
Liczenie kalorii, głodówki… i kolejna dieta bez efektu. Wiele z
nas ma za sobą nieudaną kurację odchudzającą, kosztem
zdrowia i niepotrzebnego wysiłku.
Sama dieta to tylko część sukcesu.
Przy kuracji ważne jest wsparcie psychologa, opieka dietetyka i pomoc kosmetologa. W ramach tego można zaopatrzyć
się w karnet, który obejmuje:
- szczegółową analizę składu ciała, w tym tkanki tłuszczowej
oraz mięśniowej, a także sprawdzenie stopnia nawilżenie.
Opracowanie indywidualnej diety.
- usuwanie zbędnej tkanki tłuszczowej przy wykorzystaniu
połączenia podczerwieni, ultradźwięków o odpowiedniej
częstotliwości i masażu podciśnieniowego. W tym przypadku
zabieg jest komfortowy, bezinwazyjny i ma długotrwały efekt.
- skuteczne oddziaływanie psychologiczne.
WSZYSTKO W PAKIECIE ZA JEDYNE 420 ZŁ
- obejmującym 6 wizyt

Każda okazja jest doskonałym pretekstem, by zrobić idealny prezent
z orzeczeniem
o niepełnosprawności.
La FioriZapraszamy
- Gabinetdzieci
Kosmetyki
Profesjonalnej,
www.la-fiori.pl, tel. 695 426 720, 667 909 113, 601 581 647

POMOC DLA DOROSŁYCH:
t gdy odczuwasz dyskomfort psychiczny
t walczysz z negatywnymi emocjami
t żyjesz w ciągłym stresie
t czujesz się samotnie
t zmagasz się z uciążliwymi nawykami
t tracisz wiarę we własne siły
t przeżywasz kryzys w związku

POMOC DLA DZIECI:
t gdy dziecko ma trudności szkolne
t musi poradzić sobie z trudną sytuacją
t sprawia problemy wychowawcze
t nie nawiązuje komunikacji z otoczeniem
t przewlekle choruje
t nie potrafi radzić sobie z niepowodzeniami
t w każdej innej sytuacji, która budzi Państwa niepokój

Nowe
kształty
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Fot. Jarosław Gaszyński
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Czy to możliwe, by przez weekend stracić
rozmiar lub dwa i wrócić do pracy
z zupełnie nową figurą? Jeśli fitness i dieta
nie dają oczekiwanych efektów szukamy
innej metody. Niezawodny jest Body
Jet, czyli liposukcja wodna.

z

abieg ten zainteresuje te z pań, które chcą pozbyć
się możliwie dużej ilości tłuszczu, lub chciałyby ponownie wykorzystać usunięty tłuszcz, np. do odbudowania piersi. Przebieg zabiegu jest tak delikatny,
że większość wypłukiwanych komórek tłuszczowych pozostaje nieuszkodzonych. Dzięki temu możemy je wykorzystać do powtórnego podania.
– Własny tłuszcz jest najwspanialszym możliwym wypełnieniem
dla kobiet np. po mastektomii, lub o bardzo drobnych piersiach –
zapewnia dr Ilona Osadowska. – Własny tłuszcz nie jest alergizujący, a po ukrwieniu i przyjęciu przez organizm pozostanie w nim na
zawsze.
Delikatne działanie Body Jet ułatwia także uzyskanie ładnej i równej powierzchni skóry po zabiegu. Metoda ta ceniona jest również
za minimalną urazowość i uniknięcie znieczulenia ogólnego. W tym
przypadku liczy się także krótki czas pobytu w klinice oraz możliwość szybkiego powrotu do normalnej aktywności po zabiegu.
– Kobieca tkanka tłuszczowa różni się od męskiej nie tylko ilością,
ale także sposobem budowy. Jest ona kilkukrotnie trudniejsza do
zredukowania samodzielnie – tłumaczy dr Osadowska. – Stosując
podstawowe metody wyszczuplające, jak fitness czy lekka dieta,
często nie jesteśmy w stanie pozbyć się poduszek tłuszczu w niektórych okolicach. Zazwyczaj doskwierają nam one na brzuchu,
w okolicy bioder, ud i kolan, także w okolicy talii czy podbródka.
Body Jet świetnie sobie z tym radzi.
ad

MEDYCYNA ESTETYCZNA
chirurgia laserowa
odmładzanie laserowe
Botox
kwas hialuronowy

KOSMETYKA

MODELOWANIE SYLWETKI

makijaż permanentny

Velashape

manicure

KRIOLIZA

pedicure

endermologia

zabiegi na twarz i ciało

masaże

ul. Jagiellońska 85/1 | tel. +48 (91) 489 36 88 | laser-studio@laser-studio.pl | www.laser-studio.pl
www.facebook.com/pages/Laser-Studio-Instytut-Zdrowia-i-Urody

Secret

RF

Mikroigłowy system frakcyjnego RF to innowacja
na polskim rynku medycyny estetycznej
SECRET® to zaawansowana medycznie technologia antiaging ,przeznaczona do bezoperacyjnego liftingu twarzy.
Urzadzenie jest absolutnym hitem w gabinetach medycyny estetycznej i klinikach urody . Dzięki swojemu działaniu pozwala wykonywać zabiegi konkurencyjne dla lasera frakcyjnego, jednak dzięki nieablacyjnemu działaniu
skraca czas rekonwalescencji pozabiegowej pacjenta.
Występuje tutaj synergia minimalnie inwazyjnego systemu mikroigieł i precyzyjnych bi-polarnych fal radiowych. Secret przeznaczony jest do niechirurgicznego
liftingu twarzy, redukcji zmarszczek i blizn oraz do przestrzennego zagęszczania i ujędrniania skóry, dzięki wielokrotnemu działaniu na kolejne warstwy skóry.
Podczas zabiegu bardzo cienkie mikroigły wprowadzane są pod skórę na różną
głębokość od 0,5 do 3,5mm i tu emitują fale radiowe nagrzewając krótko lecz
bardzo silnie tkankę wokół igieł, bez przegrzania powierzchni skóry i bez ryzyka poparzeń. Po emisji fali igły natychmiast wycofują się ze skóry. Na każdym
z poziomów skóry powstają zarówno punkty koagulacji, tzn. małe ogniska o bardzo wysokiej temperaturze, jak i przegrzania, które zapoczątkowują remodeling
podskórnego kolagenu. Wprowadzenie igieł na kilka poziomów w skórze pozwala osiągnąć przestrzenny efekt ujędrnienia skóry.
Dla kogo jest przeznaczony SECRET i jakie są efekty?
Efekty zabiegu SECRET można podzielić na te widoczne od razu oraz te, które
uaktywniają się z czasem. Bezpośrednio po zabiegu następuje obkurczanie się
włókien kolagenowych, przez co skóra staje się bardziej napięta. Jednak tefekty
ostateczne widoczne są kilka tygodni po zabiegu, nawet do 3 miesięcy po zabiegu. Następuje wówczas stymulacja powstawania nowego kolagenu, skręcania
się i zagęszczania jego włókien oraz budowania między nimi nowych wiązań.
Skóra staje się przez to bardziej jędrna i sprężysta. Dzięki odbudowie kolagenu
wypełniają się drobne zmarszczki twarzy, szyi i dekoltu. To również doskonała
metoda usuwania zmarszczek w okolicy oczu i ust, a także podnoszenia opadającej skóry i poprawy jej elastyczności. Ponadto SECRET skutecznie i trwale usuwa
blizny zanikowe i niweluje rozstępy, a także na redukuje nadpotliwość.
Więcej na www.secretrf.pl
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku
wszystkim naszym klientom życzymy szczęścia i spełnienia marzeń

AROMA & BEAUTY
Autoryzowany salon SENSAI
Zaprasza na grudniowe promocje :
Przy zakupie kosmetyków marki SENSAI na kwotę 1000 zł
w prezencie 2 godzinny zabieg SENSAI o wartości minimum 250 zł
SECRET RF (zabieg na twarz i szyję) 2000 zł – 1700 zł
Makijaż permanentny brwi metodą piórkową 600 zł – 350 zł
Mezoterapia techniką mikroiglową (dermaroler) 350 -250 zł
Ponadto w ofercie piękne zestawy świąteczne marki Sensai i Organique
oraz niszowe zapachy Ramon Molvizar, Montale, Frapin i wiele innych

Więcej na stronie www.aroma-beauty.pl
Aroma & Beauty, Wielkopolska 22/2, 71-451 Szczecin, tel. 914336867, 509448816
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Czytaj etykiety!
autor: Aneta Dolega

Nie tylko złość piękności szkodzi, ale także niektóre kosmetyki, a dokładniej składniki
w nich zawarte. Moda na kosmetyki organiczne ma więc swoje uzasadnienie,
bo przecież nikt nie lubi budzić się z opuchniętą twarzą.

k

upujesz ulubione perfumy od słynnego projektanta, super tusz do rzęs, albo krem pod oczy, który reklamowany jest jako niezawodny. I zamiast cieszyć
się odrobiną luksusu, masz przekrwione, spuchnięte oczy, wysypkę i nie wyglądasz wcale jak dziewczyna z reklamy.
Przyczyną mogą być parabeny. Te syntetyczne konserwanty używane są m.in. w produkcji perfum czy balsamów do ciała. Mają działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, ale mogą uczulać. Do tego
podejrzewa się, że fatalnie wpływają na gospodarkę hormonalną
i mają działanie rakotwórcze. Występują pod różnymi nazwami:
methylobaraben, ethyloparaben, propylparaben, bythylparaben,
izobuthylparaben, benzylparaben.
Maseczka z ropy naftowej
Kolejne na czarnej liście są oleje mineralne. Trudno zrozumieć
ich fenomen, ponieważ oprócz tego, że szkodzą, nie mają żadnych właściwości upiększających. Dodawane np. do kremów do
twarzy działają tylko na powierzchni skóry. Ich ciężka konsystencja
powoduje zatykanie porów, a co za tym idzie powstanie trądziku.
Dodatkowo organizm nie potrafi ich rozłożyć na czynniki pierwsze
i wydalić. Tak zmagazynowane odkładają się w wątrobie, węzłach
chłonnych i nerkach. Popularnym olejem mineralnym jest parafina,
czyli pochodna ropy naftowej. Sama geneza tego składnika powin-

na skłonić do refleksji. Takie samo pochodzenie ma wazelina, która
sprawdza się jako środek silnie natłuszczający i chroniący. Jednakże
również może nie tyle chronić, co szkodzić.
Ładne, ale z wierzchu
Bardzo popularnym składnikiem wielu kosmetyków są karbomery. To substancje zagęszczające dzięki którym np. mleczko czy żel do
twarzy są tak „wydajne”. Nie można jednak z nimi przesadzać, gdyż
grozi to swędzeniem i zaczerwienieniem skóry. Dobrze też używać
kosmetyków bezzapachowych, gdyż te syntetycznie perfumowane
mogą narobić bałaganu w naszych wątrobach i uszkodzić ich komórki. Podobnie jak oleje silikonowe dodawane np. do podkładów.
Pięknie wygładzą twarz, ale nie są przyswajalne przez organizm.
Miękko i nieprzyjemnie
Z opakowania patrzy na nas słodka owieczka, która zapewnia, że
nasze pranie będzie miękkie jak jej wełna. Lanolina, składnik m.in.
płynów do prania, to wosk otrzymywany z owczej wełny. Może
uczulać. W proszkach do prania, mydłach czy szamponach używane są detergenty, SLS (Sodium Lauryl Sulfate) oraz SLES (Sodium
Laureth Sulfate). Może i pomogą usunąć skutecznie brud, ale przy
okazji uczulą, wysuszą skórę i spowodują łupież.

Zrób sobie i bliskim
piękny prezent!
Nowa marka kosmetyków naturalnych i organicznych
już od 10 grudnia w sklepie internetowym

www.clochee.com

Zapraszamy także na zakupy do biura przy ul. Ks. Bogusława X 10/2
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Świadome Piękno
Nowoczesna medycyna estetyczna oferuje szeroki wachlarz zabiegów mających na celu
zatrzymanie, przywrócenie młodszego wyglądu twarzy. Jednym z rozwiązań są szeroko
pojęte wypełniacze. Idealny wypełniacz przywróci objętość skórze dokładnie w tych
miejscach, które wcześniej miały swą naturalną objętość. Pozwoli na uzyskanie trwałego
i naturalnego efektu wypełnienia. Taki właśnie jest wypełniacz RADIESSE.

dr Piotr Zawodny

p

anie doktorze, na czym polega unikalna formuła preparatu Radiesse?
Radiesse to obecnie jeden z najbardziej oryginalnych preparatów wypełniających nowej generacji
stosowany w medycynie estetycznej, który oprócz działania wypełniającego, pobudza i mobilizuje “zmęczoną” skórę do naturalnej
odbudowy. Połączenie tych wyjątkowych właściwości preparatu
zapewnia jego niezwykle szerokie zastosowanie. Radiesse nie tylko
gwarantuje natychmiastową poprawę wyglądu – charakterystyczną
dla innych wypełniaczy, ale dodatkowo – indukując procesy tkankowe - zapewnia długotrwałe efekty.
Jak działa Radiesse?

przed zabiegiem

Forma preparatu Radiesse nadaje efekt wypełnienia widoczny od
razu po zabiegu. Wówczas cząsteczki hydroksyapatytu wapnia zawieszone w nośniku żelowym tworzą pewnego rodzaju rusztowanie
dla systematycznie powstającego nowego kolagenu, jednocześnie
będąc swoistym czynnikiem stymulującym jego produkcję. Z czasem żel podlega stopniowej degradacji biologicznej, a następnie
w sposób bezpieczny i naturalny ulega wchłonięciu. Jego miejsce
zajmuje wyprodukowany przez fibroblasty własny „nowy kolagen”,
dzięki któremu skóra ulega naturalnemu odmłodzeniu, staje się
grubsza, bardziej elastyczna.
Co odróżnia preparat Radiesse od innych wypełniaczy?
Unikalna i opatentowana formuła wynikająca z połączenia

po zabiegu

zdrowie i uroda

przed zabiegiem

hydroksyapatytu wapnia z matrycą żelową sprawia, że Radiesse
działa dwufazowo. Oprócz pierwszego, natychmiastowego efektu
korekcyjnego, jaki daje klasyczny wypełniacz – aktywuje procesy
biorewitalizacji, stymulując produkcję włókien kolagenowych i elastycznych w obszarze poddanym zabiegowi. Dzięki temu możliwe
jest nie tylko spłycenie powierzchownych zmarszczek czy głębokich
bruzd, ale również wymodelowanie konturu twarzy, poprzez zwiększenie gęstości i poprawę struktury skóry.
Panie doktorze, a czy w przypadku Radiesse możemy mówić
tylko o przywróceniu objętości twarzy?
Radiesse to obecnie jedna z najskuteczniejszych terapii stosowanej również do odmładzania grzbietowej powierzchni rąk, które
podobnie jak twarz ulegają procesom starzenia. Zanik tkanki tłuszczowej, pojawiające się ubytki sprawiają, że skóra staje się wiotka,
mniej jędrn a z czasem coraz cieńsza i pomarszczona. Dzięki unikatowym właściwościom lepkości i elastyczności, preparat pozostaje
w miejscu podania sprawiając, że skóra ulega wygładzeniu, odzyskuje gęstość, a takie defekty jak widoczne ścięgna, naczynia krwionośne czy kości są skutecznie maskowane. Radiesse w odróżnieniu
od innych preparatów wypełniających charakteryzuje stabilność
i wytrzymałość na wysoką temperaturę. Dlatego też efekty terapii
są długotrwałe, nawet w przypadku osób regularnie korzystających
z sauny, solarium czy popularnych zabiegów laserowych. Wysoka

po zabiegu

temperatura nie zmniejsza efektu pozabiegowego. A kolejne zabiegi przeprowadzane są rzadziej niż w przypadku kwasu hialuronowego.
Dla kogo skierowany jest zabieg?
Radiesse to uniwersalny zabieg dla osób aktywnych, które pragną przywrócić utracone kształty i podkreślić kontur twarzy czy odmłodzić powierzchnię grzbietową rąk. Przeznaczony jest dla osób
z widocznymi oznakami utraty gęstości i sprężystości skóry twarzy
i dłoni, jak również w przypadkach młodszej skóry, ale z ubytkami
(np. po gwałtownej utracie masy ciała, przebytej chorobie ). Z zabiegów z powodzeniem korzystają zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Jak długo utrzymuje się efekt?
Efekty utrzymują się od 12 do 24 miesięcy. Zabieg wykonuje się
jednorazowo, ale po 3-4 miesiącach zaleca się konsultację lekarską,
podczas której lekarz dokona oceny i w razie potrzeby wykona zabieg uzupełniający. Pacjenci z reguły zaraz po wypełnieniu wracają
do pełnej aktywności.
Czy zabieg jest bezpieczny?
Hydroskyapatyt wapnia zawarty w preparacie Radiesse jest biokompatybilny, tj. wchłania się naturalnie. Składa się z substancji
naturalnie występujących w ludzkim organizmie, dzięki czemu jest
całkowicie bezpieczny, nietoksyczny. Nie ma potrzeby wykonania
testów alergicznych przed podaniem preparatu.
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Wszystkie
kolory bieli

a oknem zima, a my wbrew pogodzie wyciągnijmy kolorowe kredki, cienie i szminki. Bawmy się makijażem – bo przed nami święta, Sylwester i karnawał. Przy bieli za oknem wyrazisty kolor jeszcze mocniej działa. To idealny
czas na szaleństwo także w wyglądzie. Nie bójmy się eksperymentować!
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Zdjęcia, stylizacje i makijaże: Dorota Kościukiewicz-Markowska
www.palackolorow.pl
Biały płaszcz i czapa: Yuliya Babich
Modelki: Tamara, Andżelika i Paula
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Otul
się
luksusem

Luksus, komfort, jakość. Tak najkrócej można określić nową kolekcję LKJ – firmy, która od ponad trzydziestu lat ubiera najbardziej wymagających klientów. Futra to nieodłączny element kolekcji jesienno-zimowych, jednak w tym sezonie projektanci szczególnie nas rozpiesz
czają. Nosimy najlepsze skóry, futra z norek i szynszyli, kożuchy jagnięce z jagniąt toskańskich. A wśród marek znajdziemy m.in.: Karla
Lagerfelda, Pelsnoer, Boca , Giovanni i Redskins. Zima zapowiada się wyjątkowo!

Znajdziesz nas: Galeria Kaskada poziom -1, C.H Galaxy parter, Outlet Park, www.lkj.sklep.pl
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W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia Hubińska i Arek
Prajs poszukują ciekawych i niebanalnie ubranych szczecinian. Bądźcie
czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was…

Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej
Łososiowy szal i kaszkiet to połączenie angielskiej klasyki z odrobiną ekstrawagancji. Idealny ubiór na spacer
z czworonogiem. Widać, że Jacek bawi się modą i lubi
niebanalne połączenia. Jego koszulka w klasyczne
romby przełamana czerwonym paskiem świetnie nadaje się jako strój do pracy. Jednym słowem – super.

Jacek Karolczyk prowadzi własne studio fryzjerskie w Szczecinie, oprócz tego pracuje
również w Poznaniu i Hamburgu. Jest dumnym posiadaczem wyjątkowego modelu
motocykla i kilku nietypowych, zabytkowych
aut. Nie naśladuje ślepo mody. Lubi ubierać
się wygodnie i sportowo, preferując luźny
strój. Zwraca uwagę na detale i dodatki.
Zawsze wybiera ubrania w sklepach, gdzie
może je dotknąć i przymierzyć…

Marta Wiśnik jest dyrektorem handlowym
i współwłaścicielem firmy produkcyjnej
Chemipol. Jest to dość specyficzna i trudna branża, dlatego najlepiej relaksuje się
spędzając aktywnie czas, biegając, ćwicząc
na siłowni czy grając w squasha. Uwielbia
modę i zakupy. Od czasu do czasu pozwala sobie na kreację od projektanta.

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej
Pani Marta świetnie łączy elegancki styl ze sportowym,wie jak
podkreślić swój seksapil i kobiecość. Podoba mi się ta nonszalancko rozpięta koszula, buty na szpilce kolorystycznie dobrane do spodni i marynarki oraz torba idealnie uzupełniająca całość. Wisienką na torcie w tej stylizacji jest pierścionek
będący zapewne rodzinną pamiątką. Oryginalnym połączeniem jest również nieodzowna mała czarna i fajne buty wyglądające jakby były zupełnie… z innej bajki. Popieram!

Kolację dla naszych bohaterów
ufundowała restauracja Bombay

felieton

Facefood

Gragika:Iwona Drążkiewicz/ ID Galleria
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Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

ie jestem bez grzechu, więc kamieniem
pierwszy nie rzucę. Sam biorę w tym udział,
choć drżę z obawy o przedświąteczną obfitość wydarzeń. Już widzę ten potok mniej lub
bardziej nieudanych fotek, okraszonych zachwytami i "lajkami" znajomych. Mowa o FACEFOOD'zie, wigilijnej kolacji na monitorze naszych komputerów.
To, że "fejs" bezlitośnie morduje życie towarzyskie, to fakt niezaprzeczalny. Po co spotykać się na kawie, spacerze czy choćby
porozmawiać przez telefon, jeśli i tak wszystko o znajomych wiemy
z Facebooka? Kto ma jakiego kotka, jak rośnie dziecko, czego słuchają znajomi i przede wszystkim, co jedli przed chwilą, teraz, za
chwilę (niepotrzebne skreślić). Zdjęcia potraw, najczęściej robione
niewprawna ręką telefonem, stanowią poważny procent tzw. „wydarzeń”. I nie ma znaczenia estetyka i jakość fotografii, byle natychmiast, z kuchni, z knajpy, z imienin cioci Kloci. Wszyscy chcą być
„makłowiczami”, ale zdają się zapominać, że Makłowicz jest jeden.
W tym roku nie zrobię zakupów na święta, no chyba że większy
monitor kompa. Barszczyki, pasztety, mięsiwa zalewają sieć, a tylko
patrzeć jak sprytne małe chińskie rączki wyprodukują ekrany z efektem zapachowym. Popatrzę sobie, pomarzę, a jakie oszczędności
w domowym budżecie! Z rozrzewnieniem można wspominać czasy, w których sąsiadka pukała do drzwi i z serdecznym uśmiechem
pytała: "Pani sąsiadko, ma pani szklankę mąki pożyczyć?" Dziś sąsiadka ewentualnie polajkuje zdjęcie pierożków z kapustą lub zamieści uśmiechniętą buźkę pod fotką karpia w galarecie.
W zamierzchłych czasach, mniej więcej dwadzieścia lat temu,
miłym zwyczajem były spotkania przyjaciół na wspólnym lepieniu
pierogów lub wypiekaniu ciast świątecznych. Pogadało się, poplotkowało, czasami nawet pośpiewało przy szklaneczce domowego
winka... Dziś nawet napić się można przy Facebooku, ale jak tu wypić brudzia? W domowych zakamarkach walają się bezużytecznie
wycinki z gazet i ręcznie zapisywane przepisy zasłyszane od znajomych. My o ilość potrzebnej na makowiec mąki pytamy wujka
Google'a.

Czas jednak na pytanie podstawowe: czy opisywana wyżej sytuacja ma wyłącznie minusy? Odpowiedź wydaje się prosta. Jakie
czasy, takie kontakty międzyludzkie. Jeśli jest możliwość pochwalenia się pieczenią rzymską, która wyszła rumiana i aromatyczna, to
dlaczego nie opisać tego znajomym? Jeśli nie pamiętamy składu
jakiejś potrawy, zawsze możemy otworzyć książkę kucharską (dziś
odpowiednią stronę www). Wszystko jest kwestią umiaru. Zbyt wiele przypraw zniszczy najwspanialszą potrawę. Zbyt wiele konfitur
powoduje mdłości.
Jak zauważyłem na wstępie, sam w tym procederze biorę udział.
I cieszy mnie każda opinia, każdy głos w dyskusji. Bo przecież gdybym na wspomnianą pieczeń zaprosił kogokolwiek z Was, usłyszałbym, że nie macie czasu, że terminy, praca, obowiązki…. A na
fejsfudzie wystarczy polubić, kliknąć myszką i po kłopocie. Nie ma
przykrych konieczności ubrania wizytowego garnituru, kupowania
wina, zamawiania taksówki. Wreszcie, pieczeń może smacznie wyglądać wyłącznie na zdjęciu, a gadać nie będzie, o czym - wszystko
wiemy z portalu.
Co roku w okresie świątecznym (trochę z obowiązku) wspominamy o samotnych. Zastanawiam się wciąż, nad rolą internetu w pogłębianiu naszej samotności. Naszej, to znaczy tych, co mają rodziny, przyjaciół, co wiodą wątek zwany „życiem”. A może to właśnie
zbytnia aktywność na portalach społecznościowych jest tej samotności wyrazem? Może właśnie „facefood” to nic innego jak zakamuflowane zaproszenie: wpadnij, zjemy razem?
Święta. Będziemy składać sobie życzenia. Esemesowe wierszyki,
zdawkowe maile, kolaże świąteczne w internecie. Kopiuj-wklej. Będąc szczerze wdzięcznym za Waszą czytelniczą obecność, a znamy
się już dość długo, chciałbym poczuć ciepło Waszych dłoni, zobaczyć śmiejące się oczy i bez pośrednictwa fal radiowych, papieru
i internetu, tak po prostu uściskać Was i życzyć serdecznych, pełnych uśmiechów i bliskości Świąt. Pewnie już widzieliście na fejsie
moją fotę ze śledziami a’la Włodek?
Szymon Kaczmarek

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych chwil
i pomyślnych wiadomości
w nadchodzącym Nowym Roku 2014
Życzy
Dyrektor Oddziału Maria Bartczak
wraz z pracownikami
i współpracownikami
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń
Justina Lee Brown
&Morblus

FemFest & Famme
Fatale

Myslovitz

Wszystko
o mężczyznach

Występ Justiny Lee Brown wraz
z grupą Morblus to pełen energii spektakl muzyczny, którego
nie można przegapić. Wokalistka pochodzi z Nigerii, gdzie od
najmłodszych lat śpiewała i występowała z chórami gospel.
Grupa Morblus, z którą związana jest piosenkarka istnieje od
dwóch dekad. Występowali na
największych światowych scenach i festiwalach, takich jak
Sierre Blues Festival w Szwajcarii, Trosimo Blues Festival we
Włoszech czy Blues’n Jazz Rallye w Luksemburgu.
Szczecin, Free Blues Club,
6 grudnia, godz. 21.00

Podczas trzeciej już edycji festiwalu FemFest tradycyjnie
podziwiać będziemy uzdolnione i piękne kobiety. Wystąpią:
Namy, Gravity Of Feelings, Latte, January oraz specjalny projekt złożony ze szczecińskich
muzyków, związanych z wcześniejszymi edycjami FemFestu. Festiwal będzie połączony
z wystawą zdjęć Dagny Drążkowskiej, zatytułowaną "Femme Fatale", przedstawiającą
kobiety wszystkich edycji festiwalu. Zapowiada się zjawiskowy wieczór.
Szczecin, Free Blues Clubie,
13 grudnia, godz. 20.00

Myslovitz tym razem zagra akustycznie promując swoją najnowszą płytę "1.577". Jej premiera miała miejsce w maju.
Album znalazł się w pierwszej
dziesiątce listy OLIS, a utwory
na nim zawarte były najczęściej
odsłuchiwanymi piosenkami
w serwisie Deezer. W kwietniu zeszłego roku skład zespołu uległ zmianie. Inicjator
zespołu, Artur Rojek rozpoczął
karierę solową, nowym wokalistą został Michał Kowalonek.
Pierwszy utwór w nowym składzie nosi tytuł „Trzy sny o tym
samym”.
Szczecin, Klub Imperium, 10
grudnia, godz. 19.00

Co mają wspólnego ze sobą
„wiecznie młodzi” yuppies, rozdzierani zazdrością geje, reprezentanci półświatka, zrozpaczeni
utratą matki synowie czy pogrążający się w niepamięci starcy?
To przedstawiciele współczesnych mężczyzn, zmagających się
z trudną rzeczywistością, własną
naturą i z ograniczającymi stereotypami. Trzech znakomitych
aktorów: Adam Dzieciniak, Sławek Kołakowski i Wiesław Lewoc
brawurowo wciela się w kilkanaście bardzo różnych męskich
postaci, dając widzom powód
do salw śmiechu, który niekiedy
jednak zamiera na ustach.
Szczecin, Teatr Polski,
Scena Poniedziałek

Lohengrin

Wieczór Kobiet

Bubliczki

We Współczesnym

Miłośników R. Wagnera i melomanów czeka w tym miesiącu
miła niespodzianka, gdyż dzieła
tego wspaniałego kompozytora
są niezwykle rzadko wystawiane
na rodzimych scenach. Chcąc
uczcić dwusetną rocznicę urodzin Wagnera, Opera na Zamku oraz Thearer Vorpommern
w Greifswaldzie realizują operę
niemieckiego kompozytora. Orkiestrę poprowadzi Golo Berg,
a towarzyszyć mu będą chóry
i soliści z Polski oraz Niemiec.
Wśród utworów opery można
usłyszeć Marsz Weselny, napisany przez Wagnera dla siostrzenicy, który grany jest na ceremoniach ślubnych po dziś dzień.
Szczecin, Opera na Zamku,
13 grudnia, godz. 19.00

Kolejne już spotkanie w Teatrze
Małym dedykowane paniom.
Tym razem wieczór będzie przebiegał w trochę innym klimacie. Pretekstem będą Mikołajki
i właśnie w mikołajkowym prezencie widzkom teatru zostanie
podarowana chwila spokoju
i relaksacji. W programie koncert mis i gongów tybetańskich
w wykonaniu Anny i Andrzeja
Wawrzyniaków, które umożliwiają uzyskanie stanu pełnego
odprężenia. Oczywiście nie zabraknie pyszności kulinarnych.
Po relaksującym koncercie na
panie będą czekały pierogi,
barszczyk i pierniki. Jak zwykle
nie zabraknie niespodzianek!
Szczecin, Teatr Mały,
6 grudnia, godz.

Zespół Bubliczki znany z programu Must Be The Music zagra
utwory ze swojej drugiej płyty „Trubalkan”. Krążek zawiera
dziesięć autorskich kompozycji
przygotowanych przez lidera
zespołu – Mateusza Czarnowskiego. Na płycie mamy do czynienia ze znacznie dojrzalszymi
kompozycjami i inspiracjami
bałkańskimi. Ich pierwszy singiel
– "Karczmareczko Godna" odbił
się echem w chorwackich rozgłośniach. Zespół w mistrzowski
sposób splata tamtejszy folklor
z żywą kaszubszczyzną; "Trubalkan" to pasjonująca muzyczna
podróż w doskonałym towarzystwie.
Szczecin, Klub Imperium, 13
grudnia, godz. 20.00

Teatr Współczesny, jak co roku,
zaprasza widzów na teatralny
wieczór sylwestrowy. Tym razem
w programie komedia „Mały
rodzinny interes” Alana Ayckbourna, jednego z najpopularniejszych brytyjskich dramatopisarzy. Spektakl opowiada
o człowieku, który staje na czele
rodzinnej firmy i postanawia
prowadzić ją w sposób absolutnie uczciwy. Co stanie się, gdy
jego ideały napotkają pierwszą przeszkodę? Po spektaklu
aktorzy Teatru Współczesnego
poprowadzą część konkursową z atrakcyjnymi nagrodami.
Wieczór zakończy toast w foyer
teatru około godziny 22:30.
Szczecin, Teatr Współczesny,
31 grudnia, godz. 18.00

kultura

Dobry wieczór
kawalerski

Małżeński
Rajd Dakar

Kev
Fox

Alabama
Gospel Chór

Świetna komedia, w której
oprócz dobrej zabawy jest czas
na refleksję i poszukiwanie odpowiedzi na pytania o sens
i znaczenie miłości i przyjaźni.
Akcja ma miejsce podczas wieczoru kawalerskiego Młodego,
w grupie jego najbliższych przyjaciół. Na wieczorze pojawia się
omyłkowo wynajęty striptizer
Miki, co powoduje ciąg wielu
przezabawnych zdarzeń. Postaci wymieniają poglądy na temat
relacji damsko - męskich, które
stają się zadziwiająco prawdziwe i coraz trafniejsze im bardziej otwarci stają się bohaterowie podczas tego zakrapianego
alkoholem przyjęcia.
Stargard Szczeciński,
Stargardzkie Centrum Kultury,
12 grudnia, godz. 19.00

Co się dzieje, kiedy małżeństwo z długoletnim stażem
postanawia wybrać się na pustynny rajd, by odświeżyć związek? Wszystko! Auto odmawia
posłuszeństwa na środku pustkowia, telefon nie działa, woda
się kończy, wokoło żywego ducha i nie widać szans na jakąkolwiek pomoc. Bohaterowie
nie przestają się kłócić. Wciąż
słychać kąśliwe uwagi, złośliwe
docinki i oskarżenia. Sztuka to
wypełniona genialnym żartem
opowieść o zazdrości, miłości,
zdenerwowaniu, rozdrażnieniu,
zaufaniu, zniechęceniu i innych
emocjach, które towarzyszą każdej parze w codziennym życiu.
Szczecin, Pleciuga, 15 grudnia,
godz.18.00 i 20.30

Kev Fox to pochodzący z Manchesteru wokalista, gitarzysta,
kompozytor i autor tekstów. Swój
pierwszy minialbum „Help Yourself”, wyprodukowany w liczbie
pięciu tysięcy egzemplarzy wydał własnym sumptem. Podczas
tegorocznej grudniowej trasy
wokal Brytyjczyka zabrzmi nie
tylko przy akompaniamencie
gitary, perkusji i kontrabasu,
ale również pianina i wiolonczeli. Na scenie oprócz Keva
Foxa pojawi się The Last Dance:
kontrabasista Mark Arland, gitarzysta Jay Hanley, pianista Filip
Wałcerz, wiolonczelistka Aleksandra Walczak oraz perkusista
Marek Kejdrys.
Szczecin, Free Blues Club,
14 grudnia, godz.21.00

Dwudziestu artystów, którzy zabiorą nas w wyjątkową muzyczna podróż, sięgając do korzeni
muzyki gospel, jej duchowej
esencji, łącząc ją z jej najbardziej
żywotnym, radosnym charakterem. Ten rodzaj muzyki zdobywa z roku na rok coraz więcej
sympatyków i pomału zamienia
się, podobnie jak walce Straussa, w stały element noworoczno - sylwestrowy. Chór, dzięki
swojemu
niepowtarzalnemu
stylowi wygrał wiele festiwali,
co stopniowo zwiększyło jego
popularność i sprawiło, że dziś
jest uznawany za jeden z najwybitniejszych przedstawicieli
amerykańskiego gospel.
Koszalin, Hala
Widowiskowo - Sportowa,
11 grudnia, godz. 19.30
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Filharmonia jest kobietą
Rozmawiał: Daniel Źródlewski foto: Jarosław Gaszyński

Jest jedną z najbardziej rozchwytywanych dyrygentek w Polsce, posiada także wielkie
doświadczenie w pracy z europejskimi orkiestrami. Razem z dyrektor Dorotą Serwą tworzą wyjątkowy, kobiecy duet kierujący Filharmonią Szczecińską. Ewa Strusińska, pierwszy
dyrygent Filharmonii Szczecińskiej – w rozmowie z Danielem Źródlewskim.

w

sesji fotograficznej dla Prestiżu wystąpiła Pani w klimatach morskich,
a nie muzycznych, dlaczego?
Ja kocham wodę! Najpierw były
jeziora, ale odkąd pierwszy raz wypłynęłam na pełne morze, to jak tylko
mam czas – pakuję mapę, sztormiak
i już mnie nie ma! Żagle to taki mój oddech. Jak jesteśmy na morzu,
pod nami 2, 5 tysiąca metrów morskiej toni, dookoła nic, jak okiem
sięgnąć, środek nocy, tylko gwiazdy na niebie… to wtedy nabieramy dystansu i nagle wszystko przyjmuje właściwe proporcje.
Niech zgadnę, na jachcie stoi Pani za sterem?
Tak! Znajomi się śmieją, że od steru trzeba mnie po prostu odspawać [śmiech].
Widzę tu pewną analogię do roli dyrygenta w orkiestrze, tylko
że zamiast steru jest pulpit.
Dyrygent jest sternikiem, ponieważ steruje orkiestrą, o ile to możliwe [śmiech]. Dyrygent jest też trochę reżyserem, jedyną osobą,
która ma rozpisane wszystkie głosy, bo poszczególni muzycy zazwyczaj widzą tylko swoje partie. To dyrygent jest odpowiedzialny
za wspólny początek, za tempa, odpowiada też za ogólny kształt
wykonywanego dzieła.

Reżyser w teatrze może ingerować w tekst, dokonywać skrótów. Jak to się ma do zapisu nutowego? Przecież jak się wytnie
jakiś fragment, to muzyka brzmi już inaczej.
Dyrygentura pozwala na wszelką interpretację w oparciu o doświadczenie i wiedzę. Podam taki przykład: „Litwo! Ojczyzno moja!”
można zaakcentować na „Litwo!” lub na „Ojczyzno moja!”. W orkiestrze to właśnie dyrygent (jak reżyser w teatrze) mówi: tak, a tak
zaakcentuj, to i to wydobądź. Ale w szerszym wymiarze trzymamy
się uparcie tego, co napisał kompozytor. Walczymy o artykulację,
dynamikę, odpowiednie frazowanie, pracujemy nad intonacją
i dźwiękiem orkiestry.
To co może zmienić dyrygent?
Zmienić można nieco tempo, energię, czy atmosferę wykonania. Ale przede wszystkim orkiestra musi grać razem, być zespołem: zbiorowym, ale spójnym ciałem. Zdarzają się też wyjątkowe
ingerencje wynikające ze zmian czy rozwoju muzyki. Na przykład
kwestie techniczne, instrumentarium. Kiedy komponował Brahms,
nie było pięciostrunowych kontrabasów. Jak brakowało mu dolnej
oktawy, to „łamał frazę” i przenosił ją wyżej. Dziś już nie trzeba robić
takich zabiegów, bo kontrabas ma wystarczającą skalę.
Powrócę jeszcze do morskich terminów: muzyka to dla Pani też
żywioł?

kultura
Muzyka była ze mną od zawsze. To najważniejszy dla mnie żywioł.
Morze było później. Ale inaczej się czułam jako pianistka grająca
solo, a inaczej jako dyrygentka z grupą artystów podczas wspólnej
pracy. Dziś wiem, że najważniejszy jest żywioł tworzenia i pracy z zespołem muzyków.
To pytanie i tak by padło, więc miejmy to już za sobą: kobieta –
dyrygent? Dlaczego to wciąż taka rzadkość?
W świadomości wielu osób to faktycznie „męska profesja”, ale ten stan rzeczy powoli się zmienia. Jest coraz
więcej kobiet wykonujących ten zawód. Jestem
przekonana, że za kilka lat już nikt nie zada takiego pytania. Proszę spojrzeć na młodych
studentów dyrygentury – bardzo wiele
jest wśród nich kobiet. Coraz więcej dyrygentek odnosi też sukcesy, mimo że
wymaga się od nas więcej i spotykamy
się z ostrzejszą krytyką niż nasi koledzy
po fachu.
Dyrygent kojarzy się z silnym facetem,
który potrafi tupnąć nogą, a nawet krzyknąć. Czy uważa Pani, że płeć ma znaczenie w odbiorze Pani przez orkiestrę?
Jest taki dowcip w muzycznym środowisku – sto muzyków z orkiestry i jeden dyrygent… ale za to z jakim ego! (śmiech). Tak
poważnie, dyrygent to przede wszystkim człowiek
odpowiedzialny, musi mieć charyzmę i energię, którą
zarazi całą orkiestrę. Moją pracę z muzykami opieram na współpracy: tworzymy razem jedno dzieło. A krzyku osobiście nie toleruję.
Krzyk to wyraz słabości i złych manier. Zawsze powtarzam za jednym z moich profesorów: powinniśmy być kulturalni, bo pracujemy
w kulturze.
Jakie zatem cechy charakteru powinien mieć dyrygent?
Trzeba być i psychologiem, i dyplomatą. Dyrygent zarządza przecież złożonym zespołem ludzkim, a z tym wiążą się określone wymagania i obowiązki. Sądzę, że najistotniejsze jest to, by mądrze
prowadzić zespół.
A jakie są Pani muzyczne fascynacje?
Ludwig van Beethoven to mój przyjaciel z lat młodości (śmiech).
Jak miałam kilkanaście lat to oczywiście przeżywałam moment buntu, a Beethoven był dla mnie wzorem buntownika. Uwielbiam też
Brahmsa, Czajkowskiego, no i oczywiście operę, która jest kolejną
moją muzyczną miłością. I cieszę się, że w szczecińskiej filharmonii
gramy też fragmenty oper. Publiczność je uwielbia, a dla muzyków

to ciekawe doświadczenie. Ale oczywiście jesteśmy symfonikami,
więc na co dzień zostajemy przy naszym repertuarze.
A muzyka współczesna?
Cieszę się, że ona ewoluuje, że się zmienia. Dzisiejsze kompozycje to już nie te awangardowe brzmienia, których publiczność
często się obawiała, ale fantastyczne eksperymenty. Na przykład
orkiestra może brzmieć jak nie – orkiestra, a nowe zaskakujące
techniki wydobywania dźwięku przyciągają coraz większą
publiczność. Współczesne utwory to ciekawa dyskusja między muzykami, kompozytorami, dyrygentami i wreszcie publicznością. To duże wyzwanie, ale warte podjęcia.
Wahała się Pani przed objęciem stanowiska pierwszego dyrygenta w Szczecinie?
Nie. Dużo dobrego słyszałam o Filharmonii Szczecińskiej. W ubiegłym sezonie
dyrygowałam szczecińską orkiestrą, graliśmy między innymi kompozycje Witolda Lutosławskiego i od początku znaleźliśmy nić porozumienia.
A samo miasto, jak się Pani czuje w Szczecinie? Znalazła już tu Pani swoje miejsca?
Bardzo lubię Szczecin ze względu na jego
przyrodę, zieleń otaczającą filharmonię, na
przykład Jasne Błonia z platanami czy też Wały
Chrobrego. Lubię też okolice placu Grunwaldzkiego, które w ostatnich tygodniach przemierzam dość często [śmiech]. Jak wielu szczecinian nie mogę się doczekać otwarcia
gmachu nowej filharmonii. Mam nadzieję, że stanie się on nie tylko
nowym architektonicznym symbolem miasta, ale prawdziwym centrum życia kulturalnego.
Dziękuję za rozmowę.
Ewa Strusińska, pierwsza dyrygent i kierownik muzyczny Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej. Finalistka i laureatka prestiżowego II Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Gustawa Mahlera w Bambergu. W 2008 roku została wybrana przez London Symphony Orchestra jako jeden z trzech uczestników kursu
mistrzowskiego prowadzonego przez Valerego Gergieva, a w 2010
roku współpracowała z Royal Ballet w Covent Garden. W latach
2008 – 2010 dyrygent asystent Hallé Orchestra w Manchesterze.
Pierwsza kobieta w historii Wielkiej Brytanii piastująca takie stanowisko. W trakcie swojej kariery występowała z wieloma czołowymi
orkiestrami na świecie i w Polsce.

Makijaż i fryzury: Agnieszka Kapela JK Studio
Modelki: Sylwia Wójcik, Agnieszka Gulczyńska
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Trzy oblicza Iwasiów

Fot. Jarosław Gaszyński

Turnau z dziećmi

Fot. materiały prasowe
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opisywaniu fragmentaryczności świata, blogowaniu i braku
gotowej recepty na przeżycie żałoby na spotkaniu autorskim mówiła czołowa pisarka i feministka Szczecina.
W Książnicy Pomorskiej, siódmego listopada odbyło się spotkanie z jedną z najbardziej znanych szczecińskich pisarek - Ingą
Iwasiów. Spotkanie niezwykłe, gdyż dotyczyło aż trzech pozycji
wydawniczych autorki: „Blogotony”, ”Umarł mi. Notatnik żałoby”
oraz „Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku”.
Autorka opowiadała o genezie powstawania utworów, procesie
twórczym oraz dylematach, które pojawiały się przy pisaniu o bardzo intymnych emocjach, zahaczających o wątki autobiograficzne,
których dotyka min. w „Umarł mi...”. Książka jest osobistym zapisem
przeżywania żałoby po stracie ojca. Po zakończeniu spotkania pisarka podpisywała książki. Spotkanie prowadziła Jolanta Liskowacka.
kds

rzegorz Turnau będzie gwiazdą koncertu Fundacji Akademii Sztuki w ramach projektu SztukaTak!
W repertuarze znajdą się m.in. „Dni, których jeszcze nie znamy”
Marka Grechuty czy „Cichosza” Grzegorza Turnaua. Koncert jest
efektem kilkumiesięcznej pracy grupy artystów skupionych wokół
projektu SztukaTak!, którzy regularnie prowadzą warsztaty muzyczno - wokalne z uczniami Zespołu Szkół nr 9. Podczas koncertu
będzie można obejrzeć zdjęcia wykonane przez fotografa Jarosława Gaszyńskiego przedstawiające dzieciaki uczestniczące w projekcie.
kds
Szczecin, Trafostacja Sztuki, 10 grudnia, godz. 19.00
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Kolorowy manifest

Fot. materiały prasowe

Fot. Jarosław Gaszyński

Historia Pomorza na ekranie

a

f

nimowana mapa Księstwa Pomorskiego – to nowa atrakcja
Zamku Książąt Pomorskich. Pozwala w interaktywny sposób
odbyć podróż po książęcym Pomorzu. Animowana mapa powstała
na bazie słynnej mapy kartografa Eilhardusa Lubinusa opracowanej
w latach 1610 – 1618, który jako pierwszy podjął się szczegółowego opracowania ziem Pomorza Zachodniego. Do dzisiaj zachowały
się nieliczne sztuki, a Szczecin swój egzemplarz kupił w 2011 roku.
Teraz mapa doczekała się nowej wersji. Nowoczesna odsłona mapy
zawiera narrację. Lektor chronologicznie przedstawia informacje
na temat dziejów książęcego Pomorza. Mapa przystosowana jest
także dla niepełnosprawnych słuchowo. Animacja tłumaczona jest
na język niemiecki i angielski. Ponadto Zamek Książąt Pomorskich
wydał nowy katalog pt. „Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze”.
Wewnątrz katalogu znajdziemy dokładne tłumaczenie map Rugii
z 1610 r., główną mapę Pomorza oraz informacje o ówczesnej ludności dworskiej i kulturze. Nowoczesną mapę i katalog podziwiać
można we wschodnim skrzydle zamku.
ng
R

E

81

K

estiwal Sztuki Aktualnej 13 Sphere podąża za aktualnym
nurtem w sztuce. W połowie listopada impreza wprowadziła
się do klubu 13 Muz, klubu Elefunk i Odry Zoo. Na starcie wystartował STARTer, czyli przegląd młodej artystycznej krwi. Grafiki, rysunki, instalacje, fotografie i video-arty – autorami większości prac
byli studenci Akademii Sztuki. Największą uwagę zwrócił „Zeszyt
do kolorowania” Natalii Janus, w którym słynne grafiki Francesco
Goi zostały ukazane w formie kolorowanki dla dzieci. Tatiana Panicewicz w swoim filmowym „Role models” podjęła dyskusję ze
stereotypowym postrzeganiem modelek, a Katarzyna Nawrocka
pokazała zawartość szuflady czyli w tak zatytułowanej instalacji
umieściła malutkie przedmioty, każdemu z nich przypisując historię. Muzyczną sferę reprezentował śląski rap w wykonaniu Sztigara
Bonko, rock’n’rollowy kabaret w wykonaniu Biff (na zdjęciu) i mulimedialne show grupy Technicolor.
ad
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AKUSTYCZEŃ

Fot. materiały prasowe

Gwiazdy i liczby

Fot. Adam Słomski
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urniej Siatkówki z udziałem gwiazd, koncert Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego, wystawa fotografii – to tylko
niektóre akcje na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla
Dzieci.
Stowarzyszenie „Siatkarze dla Hospicjum” po raz kolejny pokazało, że mają wielkie serca. Po październikowym charytatywnym koncercie karaoke, które zorganizowali wspólnie z hospicjum, przyszedł
czas ma sport. Tym razem, aby pomóc dzieciom, zaprosili znanych
sportowców. Jedną z gwiazd był Kamil Stoch. Widowiskowy mecz
i świetną zabawę zapewnili także Katarzyna Mróz, Izabela Bełcik
i Maciej Kot. Wpisowe uzyskane od uczestniczących drużyn w całości zostało przekazane na pomoc chorym dzieciom. Również w listopadzie odbył się koncert charytatywny „Talenty Szczecina”, którego
gośćmi byli Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski. Dla osób, które
pragną zobaczyć na czym polega praca Zachodniopomorskiego
Hospicjum, odbędzie się kolejne wydarzenie, które wiąże się z obchodami Światowego Dnia Wolontariatu - wernisaż prac fotografa
Adama Słomskiego „Wolontariat hospicyjny w obiektywie”. Zdjęcia
autora ukazują pracę wolontariuszy hospicyjnych z nieuleczalnie
chorymi dziećmi, ich rodzeństwem i dziećmi osieroconymi.
kds
Szczecin, Secesja Cafe, 4 grudnia, godz. 19.00
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edni twierdzą, że Akustyczeń Festiwal Szczecin nadaje muzyczne trendy na kolejne 365 dni roku, inni z kolei uważają, że to
podsumowanie muzycznych objawień roku minionego. Prestiż
jako pierwszy odkrywa gwiazdy szóstej edycji festiwalu. Styczniowy festiwal, to kuźnia talentów, konfrontacja docenionych artystów
z tymi, którzy uznanie dopiero zdobywają. Nie poddaje się żadnym
ograniczeniom technicznym czy stylistycznym, wymyka się także
ramom nakreślonym nazwą – to wcale nie koncerty unplugged,
a po prostu… dobra muzyka. Szósta edycja festiwalu odbędzie się
w dniach 5-13 stycznia 2014 roku. W Rockerze, Elefunku, 13 Muzach, Teatrze Kana i Trafo pojawią się między innymi: przebojem
wdzierający się do muzycznego mainstreamu Fis Moll czyli Arkadiusz Glensk, zaśpiewa także Natalia Lubrano – znana dotychczas
z zespołu Miloopa, tym razem w projekcie solowym. Do Szczecina
przyjedzie wrocławski zespół Hałabuda, a także zwycięzcy Festiwalu Młodych Talentów Gramy z 2009 roku – zespół Ms No One. Niekwestionowanymi gwiazdami szóstej edycji festiwalu będą Robert
Kasprzycki oraz niezwykły, mistrzowski duet – Krzysztof Napiórkowski i Marek Napiórkowski. Jak co roku odbędzie się także Jam Session, z udziałem najlepszych rodzimych muzyków ze wsparciem
gości festiwalu.
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Joga na Dzień Dobry
Wzmocnione ciało, bystry umysł, pozytywne nastawienie
do siebie i innych. Przygotuj się do całodziennej aktywności
na porannych zajęciach w Szkole Jogi Ałły i Jurka Jaguckich.
Zapraszamy na zajęcia grup początkujących, mieszanych
oraz jogę dynamiczną. Szczegóły w naszej siedzibie,
na stronie www.yoga.szczecin.pl oraz na facebooku.
Szkoła Jogi Ałły i Jurka Jaguckich, ul. Ks. Bogusława X 3, 70-440 Szczecin, tel.91/430 78 62

kultura

Niepokojąca delikatność

a

nna Augustynowicz reżyseruje „Bajki samograjki” w Teatrze
Lalkowym Pleciuga. Efekt: niezwykle odważny w formie i przekazie spektakl o uniwersalnym charakterze – dla najmłodszych i dorosłych widzów. Poruszający, pobudzający wyobraźnię, a momentami
nawet… kontrowersyjny. Augustynowicz sięgnęła po najpopularniejsze teksty dla najmłodszych, ale… jej brawurowa interpretacja
jest daleka od typowych spektakli dedykowanych najmłodszym
widzom. Augustynowicz wraz z zespołem Pleciugi (brawo!) zmusza
widzów do poruszenia wyobraźni. Pusta czarna scena i kostiumy naznaczone intensywną czerwienią kluczowych rekwizytów skłaniają
odbiorcę do szukania obrazu we własnych emocjach. Wątpliwości,
czy to dobre rozwiązanie dla najmłodszych, rozwiewają naukowe
fakty, że to właśnie wyraziste kontrapunkty barw najlepiej przykuwają uwagę dzieci. „Bajki samograjki” wydają się być teatralnym laboratorium scenicznego rytmu, który na długo pozostaje w pamięci.
Reżyser nie zrezygnowała z typowego dla siebie teatralnego pazura – komentowania rzeczywistości – tym razem w formie arcyważnej przestrogi – rozmowa Czerwonego Kapturka z Wilkiem to zapis
czatu dziewczynki z… pedofilem. Bo życie to niestety nie bajka…
ale „Bajki samograjki” to bajka… teatralna bajka, w wartościującym
rozumieniu tego słowa.
nath
„Bajki samograjki”, reżyseria Anna Augustynowicz,
Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie
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Fot. materiały prasowe

Fot. Karolina Machowicz

Bajki – nie bajki
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m

uzyczna siostra Kate Bush i Nory Jones, szwedzka wokalistka Fredrika Stahl, to jedna z najciekawszych gwiazd
nowej muzyki jazzowej i tzw. inteligentnego popu. Artystka udowadnia, że lekki jazz nie musi nudzić, a żeby być dojrzałym artystą, nie trzeba spędzić kilkudziesięciu lat na scenie. Fredrika sama
komponuje, gra na gitarze i pianinie. W jej piosenkach oprócz
jazzu można odnaleźć elementy soulu, swingu i muzyki alternatywnej. W 2009 roku została zaproszona do współpracy przy nagraniu nowej wersji swojej piosenki „Twinkle Twinkle Little Star”
wykorzystanej w kampanii reklamowej jednej ze znanych marek
samochodowych. To przyniosło artystce popularność i otworzyło
drzwi do showbiznesu. W 2013 roku ukazała się jej płyta „Off to
Dance”, przy której pracował Rob Ellis, odpowiedzialny za brzmienie PJ Harvey oraz muzycy z Portishead i Bat For Lashes. Stahl pokazała, że jej twórczość nie jest taka gładka i przyjemna. Wystarczy
posłuchać jej tekstów: „Zanurzam się w błocie/Patrzę na gwiazdy/
Oczekując na powódź”, by odnieść wrażenie, że w jej piosenkach
jest coś niepokojącego.
ad
Fredrika Stahl, Filharmonia, 9 grudnia, godz.19

L

A

M

A

www.hahs-lekarze.pl

tel. 91 422 06 49
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Droga wojownika
autor: Izabela Magiera- Jarzembek / Foto: sławomir trojanowski

Jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników Brazylijskiego jiu jitsu w Polsce
i pierwszym Polakiem, który zdobył czarny pas. We wrześniu spełniło się jego największe
marzenie- wygrał mistrzostwo obu Ameryk w wadze ciężkiej i tym samym został liderem
rankingu Brazylijskiej Federacji jiu jitsu. Szczecinianin, Mariusz „Manolo” Linke.

n

elitą Bjj i judo, pokonywał wielkich wojowników, trenuje także młodych zawodników.
- Zdobywałem wiele medali na mistrzowskich imprezach. Z samych tylko mistrzostw świata Europy i Ameryki mam ich ponad 40,
ale moim największym sukcesem jest to, że dalej ćwiczę, kocham
to, co robię, a budząc się rano moja pierwsza myśl to jak mogę udoskonalić swoje jiu jitsu. Na szczęście wspiera mnie żona Iwona, która
jest moim największym przyjacielem i kocha sport tak jak ja, bo to
przemian.
- Na ten wynik złożyły się punkty z wygranych walk z ostatnich moja miłość i pasja!
Wszystko zaczęło się, gdy miał 7 lat. Mama zaprowadziła go na
trzech lat – mówi uradowany „Manolo". - Jeździłem po całym świetreningi judo do szczecińskiej
cie i zbierałem punkty. Opłaciło
Arkonii. Jego trenerem został
się! Pierwsze miejsce kategorii
Brazylijskie jiu jitsu (Bjj, nazywane też Gracie Jiu Jitsu), to brazylijska
Lech Morus.
w rankingu IBJJS to spełnienie
sztuka walki wywodząca się z jiu jitsu, zapasów i judo, koncentruje
- To wspaniały judoka, świetmoich marzeń i ogromna rasię na walce z jednym przeciwnikiem. Walka w Brazylijskim jiu jitsu
ny człowiek i najlepszy wychodość.
odbywa się głównie w parterze. Taktyka polega na sprowadzeniu
wawca. 37 lat temu został moim
Mariusz Linke, to jeden
przeciwnika do parteru, unieruchomieniu go i wykonaniu technitrenerem i tak już zostało do
z najbardziej doświadczonych
ki kończącej - dźwigni bądź duszenia, zmuszającej przeciwnika do
dziś – wspomina Mariusz. - Dzięzawodników Bjj i judo, a także
poddania się bądź pozbawiającej go przytomności. Zawodnicy
ki niemu byłem także członkiem
MMA w Polsce. Zdobył ponad
brazylijskiego jiu jitsu walczą w zwarciu, co dodatkowo utrudnia ich
kadry narodowej w judo.
60 medali. Walczył ze światową
przeciwnikom wykonywanie uderzeń.
a jego sukces złożyło się ponad 35 – letnie
doświadczenie w sportach walki, mordercze
treningi, stalowa wola i miłość do sportu.
Manolo trenuje średnio… 5 godzin dziennie,
przed zawodami przestrzega rygorystycznej
diety i praktycznie w ogóle nie pije alkoholu.
Po walkach regeneruje się, czyli… śpi i je na

sport

- Pamiętam, mieliśmy do wyboru jechać na mistrzostwa lub
Brazylijskie jiu jitsu jest dla niego kontynuacją drogi, którą wyznakupić meble do kuchni - śmieje się Iwona – Wygrało oczywiczyło judo. W 1999 roku założył klub Berserkers Team w Szczecinie
ście BJJ.
razem z bratem Maciejem, Piotrem Bagińskim oraz RoberPrzez kolejne lata był wielokrotnym tryumfatem Siedziako. W tym też roku poznał miłość swojego
torem i medalistą zawodów w BJJ na terenie
życia Iwonę, instruktorkę fitness, właścicielkę fitnesEuropy oraz Brazylii. W 2005 roku wraz
su Planet Spa.
z bratem postanowił odejść z klubu Ber– Byłem wtedy na rozdrożu życiowym, miaZdrowych i spokojnych
serkers Team i założyć swój – Linke Gold
łem szczęście, że w moim życiu pojawiła się
Świąt Bożego Narodzenia
Team. Patronem klubu został Jorge
Iwona - zdradza Manolo. - Dzięki niej jestem
oraz szczęśliwego nowego roku
„Macaco” Patino, gwiazda Bjj. Macaco
dzisiaj tym, kim jestem, a mogło być różnie.
wszystkim obecnym, a także
to nauczyciel, mentor i przyjaciel MaIwona to mój ulubiony partner na siłowni,
spodziewającym się dziecka rodzicom
nolo, który mobilizuje go do ciężkich
wspiera mnie, ale od czasu, gdy na zawożyczy Centrum Narodzin Mamma
treningów.
dach zostałem znokautowany nie chce
- Praca trenera jest dla mnie konoglądać jak walczę.
tynuacją własnej kariery – mówi
– Pamiętam tą walkę doskonale – wspoz przekonaniem Mariusz. - Mam wielu
mina Iwona Linke. - Mariusz upadł na ziemię
utalentowanych zawodników, którzy
i nie mógł odzyskać przytomności. - Nagle
zdobywają medale na światowych impredotarło dla mnie jak niebezpieczny jest to sport.
zach, dając mi tym samym wielką radość
Od tej pory wspólnie postanowiliśmy, że nie będę
i satysfakcję. Ich zwycięstwa są moimi zwycięprzychodzić na jego walki.
stwami. Poza tym z wielkim zapałem trenują moje
W 2000 roku Linke wygrał swoje pierwsze duże zawodzieciaki Bianka i Mike i mam nadzieję, że te najlepsze
dy w BJJ. Na Bad Boy Cup w Goeteborgu zajął pierwsze miejchwile i wzruszenia jeszcze przede mną!
sce w wadze 95 kg.
R

E

K

L

A

M

A

85

felieton

Zwolnienie
z WF-u

Gragika:Iwona Drążkiewicz/ ID Galleria
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Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO” i “Bene Sport Centrum”, koordynator organizacji 15. Mistrzostw Europy w Pływaniu oraz turnieju
Pekao Szczecin Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów rakietowych.

m

oja nastoletnia córka, fanatyczka golfa,
pochwaliła się ostatnio, że podczas lekcji
wychowania fizycznego odkryła jak fajna jest gimnastyka. Polubiła nawet skoki
przez kozła czy skrzynię. Kiedy przypomnę sobie jak bardzo tego nie lubiłem
w moich szkolnych czasach, tym większy mój „szacun” dla Martyny.
A starszy syn? Raz w tygodniu tenis z ojcem, dwa razy w tygodniu
squash, siłownia, nieraz jakiś meczyk badmintona, no i te kilometry
spędzone w ramach pracy na polu golfowym. Aktywne życie. I piszę
to nie tylko po to, aby pochwalić się wspaniałymi dzieciakami, ale
głównie po to, żeby przekonać naszych czytelników do wspólnej
akcji – niewypisywania zwolnień z lekcji WF-u. Starsi pamiętają, kim
byli idole z czasów naszej młodości. W latach osiemdziesiątych,
siedemdziesiątych czy wcześniej, prym w grupie rówieśników wiedli sportowcy. Podziwialiśmy tych, którzy strzelali więcej bramek
w podwórkowych meczach. Wielbiliśmy zwycięzców rowerowych
wyścigów czy mistrzów gry w „dwa ognie”, a prawdziwym „lansem”
było uczęszczanie do któregokolwiek klubu sportowego. I nieważne, co dany „miszcz” uprawiał. Ważne, że miał firmowy dres i znikał
z podwórka na treningi kilka razy w tygodniu. Zachwyt koleżanek
z klasy nad takim delikwentem budził zazdrość wszystkich tych, którzy nie byli tak sportowo uzdolnieni, a swoich sił próbowali jedynie
w wewnątrzpodwórkowej rywalizacji. Bo w tamtych czasach nieuczęszczanie na lekcje WF-u to był prawdziwy wstyd. Osoby, które
z jakichś powodów nie ćwiczyły, miały ku temu najpewniej bardzo
poważne zdrowotne powody. A i tak byly trochę odsuwane na bok.
Jak jest dzisiaj? Świat stanął na głowie. Ćwiczenia na szkolnej sali
uważane są przez rówieśników za „obciach”, a członkostwo w klubie sportowym za zupełnie niezrozumiałą stratę czasu. Bo z jednej

strony „wyścig szczurów”, który praktycznie w dzisiejszym świecie
zaczyna się już chyba w żłobku, z drugiej wszechogarniający i niezwykle zaborczy internet, ze swoim facebookiem, twitterem, instagramem czy youtubem. To przecież „lans”, aby wszędzie tam być,
pokazywać siebie, swoje emocje czy młodzieńcze uczucia. I nawet
jeśli nie masz się czym pochwalić lub masz niewiele do powiedzenia, możesz w tej globalnej wiosce bezkarnie, bo anonimowo,
komentować rzeczywistość. A że wulgarnie, złośliwie czy czasami
idiotycznie – przecież bez podpisu można napisać wszystko. I tak
nasze dzieciaki, te młodsze i starsze, wchłaniane są przez sieć. Jeżeli
szybko nie zareagujemy sieć wciągnie ich jak pająk swoją ofiarę.
Ostatecznie i bez odwrotu. A przecież można to wszystko połączyć.
Ja, mimo moich pięćdziesięciu kilku lat, jestem absolutnym wielbicielem internetu i nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez niego, ale
dostrzegam również właśnie to życie. Życie z jego warstwą sportową. Z bieganiem, wysiłkiem, rywalizacją i smakiem zwycięstwa lub
nierzadko porażki. I szczęśliwy jestem, kiedy to wszystko dzieje się
naprawdę, a nie w komputerowej grze. Jak biegam po boisku to
pot cieknie mi z czoła, a na drugi dzień zakwasy nie pozwalają zasnąć. A co mi da komputerowa FIFA? Jedynie lekki ból nadgarstka
od nerwowego poruszania joystickiem i nadwagę od objadania się
chipsami. Czy jak strzelisz bramkę w komputerze młody człowieku,
to będziesz miał taką samą satysfakcję, jakbyś ją strzelił w „realu”?
A gdzie w grze radość kibiców, a gdzie „szacun” kolegów z drużyny, a nierzadko i przeciwników? Nie ma porównania. Ja wybieram
prawdziwy sport i proszę Was Drodzy Czytelnicy – wybierzcie go
dla swoich dzieci. Niech następne pokolenia będą zdrowe, niech
wygrywają dla Polski medale i mistrzostwa! Dajcie im szansę – nie
zwalniajcie ich z WF-u.
Krzysztof Bobala
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Smak tkwi w szczegółach

Fot. Jarosław Gaszyński
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Klimatyczna przestrzeń, na ścianach zdjęcia Tomasza Lazara i przytulne patio, na którym
w ciepłe, słoneczne dni odbywają się koncerty smooth jazzowe. Takie jest Per Se,
miejsce z pysznym jedzeniem i wyszukanymi drinkami.

w

chodząc do restauracji mamy przed sobą jasną, przyjemną przestrzeń. Na ścianach wiszą
duże czarno - białe zdjęcia, przedstawiające
sceny z Wenecji. Przy końcu sali znajdują się
drzwi prowadzące na patio, które w sezonie
jest otwarte dla gości. W sezonie letnim odbywają się tam koncerty.
Per Se poza doskonałą obsługą oferuje także oryginalne menu. Jest
to jedyne miejsce w Szczecinie, gdzie można zjeść zupę paprykową
z wołowiną i jedno z niewielu, w którym serwują delikatną rybę Piotrosza z warzywnym spaghetti.
– Wszystkie posiłki są przygotowywane na bieżąco, zdarza się, że
gość musi chwilę poczekać, ale taka jest cena jakości, na której zależy nam najbardziej – mówi szef kuchni Jarosław Kościelecki.

Na szczególną uwagę zasługuje także cocktail bar, który proponuje niezwykłe smaki tworzone przy użyciu najlepszych alkoholi,
świeżych owoców i puree owocowego. Karta alkoholi zawiera aż sto
sześćdziesiąt pozycji, wśród których znajdują się unikatowe szampany Taittinger, których historia sięga aż pierwszej połowy XVIII wieku.
– Wyróżnia nas także wino Jean Leon, które ma bardzo bogaty
bukiet, wyjątkową barwę i smak – mówi Paweł, szef baru Per Se.
Jest coś jeszcze, co wyróżnia cocktail bar, to szoty Jello. Jedyne
w Szczecinie szoty, które podane są w formie galaretki tak, że można jeść je łyżeczką! Uwieńczeniem smacznego posiłku jest kawa
– przygotowana specjalnie dla Per Se, o niepowtarzalnym smaku
i aromacie. Wypalana na sposób skandynawski, dzięki czemu ziarna
są delikatnie jaśniejsze, niż te wypalane we Włoszech.

biznes

Izbowa Wigilia
Tradycyjnie już Północna Izba Gospodarcza organizuje charytatywną Wigilię Izbową.

j

est to największa impreza charytatywna organizowana przez
Północną Izbę Gospodarczą od 1997 roku. Od 16 lat w okresie świąt Bożego Narodzenia wspieramy podopiecznych
Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Niemieńsku.
Jak co roku Wigilia podzielona jest na kilka etapów.
Już w połowie listopada rozpoczęliśmy zbiórkę darowizn oraz
prezentów by spełnić życzenia przesłane nam w listach do Świętego Mikołaja przez dzieci z domów dziecka, którymi się opiekujemy.
Informacje, w jaki sposób można wesprzeć nasze wydarzenie znajdą Państwo na stronie www.izba.info
6 grudnia br. zaprosimy do Szczecina dzieci z domów dziecka,
gdzie spędzą dzień pełen atrakcji pod okiem szczecińskich dziennikarzy radiowych i znanych sportowców. Natomiast w ferie zimowe
osobistości świata sportu zabiorą naszych podopiecznych na weekend do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Będzie to
niepowtarzalna okazja dla dzieci by poznać swoich idoli z telewizji
i pierwszych stron gazet i z nimi potrenować.
Punktem kulminacyjnym akcji będzie tradycyjne, przedświąteczne spotkanie przedsiębiorców oraz wręczenie prezentów dzieciom
18 grudnia br. w Teatrze Współczesnym. O nastrój zadba gwiazda
wieczoru – Mieczysław Szcześniak, na stołach nie zabraknie tradycyjnych wigilijnych potraw i przysmaków. Jesteśmy przekonani, że
dopiszą również sami przedsiębiorcy, którzy niejednokrotnie pokazali jak wielkie mają serca i jak wiele potrafią zdziałać razem.
R

E

K

Wydarzenie przeznaczone jest dla firm zrzeszonych w Północnej
Izbie Gospodarczej. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem Izby pod numerem tel. 91 486 07 65.
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Foto. Jarosław Gaszyński

Ekologia z uśmiechem

Polska Fundacja Ekologiczna z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie promują edukację w zachodniopomorskich
firmach i biurach. W tym celu powstał kalendarz opatrzony rysunkami o tematyce
ekologicznej, wykonanymi przez rysownika i satyryka Henryka Sawkę. Trafi do
lokalnych przedsiębiorców.

k

alendarz, który powstał w ramach projektu „Proekologiczny przedsiębiorca 2014” przy pomocy humorystycznych ilustracji prezentuje treści promujące
ekologię. Znajdziemy tu informacje o oszczędzaniu
ciepła, prądu i wody, segregacji śmieci czy żywności

ekologicznej.
– Skąd pomysł na taką formę? Żartować można ze wszystkiego,
nawet z ekologii. Ale tu nie chodzi o dowcipy, a zwrócenie uwagi
na problemy związane z ekologią w codziennym życiu. Rysunki pokazują relacje międzyludzkie. Mam nadzieję, że dadzą do myślenia.
Co mnie dodatkowo urzekło w projekcie? Kalendarze zostały wykonane z materiałów nadających się do ponownego użycia – wyjaśnia
Henryk Sawka.
Kalendarze powstały przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który miał
największy wkład finansowy w to przedsięwzięcie.
– To kontynuacja projektu sprzed roku, który odniósł sukces i cieszył się dużym zainteresowaniem – mówi Jacek Chrzanowski, prezes
WFOŚiGW – Zadaniem kalendarza jest podniesienie świadomości

mieszkańców naszego miasta, staramy się dotrzeć do nich poprzez
przedsiębiorców z regionu.
Jak zapewnia Arkadiusz Porada, prezes Polskiej Fundacji Ekologicznej, kalendarz z pracami Henryka Sawki trafi przede wszystkim
do pracowników szczecińskich biur.
– Postawiliśmy na firmy i ich pracowników biurowych, którzy stanowią największą grupę zawodową. Forma estetycznego, humorystycznego i biodegradowalnego kalendarza z pracami pana Sawki
sprawdziła się w zeszłym roku. Mamy nadzieję, że osoby korzystające z kalendarzy uśmiechną się choć raz w miesiącu, kiedy będą
przewracały jego kartkę i będą przypominały sobie o dbałości
o ekologię w codziennym życiu.
Kalendarze będą dystrybuowane w „Obserwatorze Morskim”,
„Świecie Biznesu”, „Prestiżu”, „Przedsiębiorcy” oraz „Naturalnie”. Na
chętnych czekają też konkursy z prostymi pytaniami o ekologię. Do
wygrania będzie jeden ze 150 przygotowanych kalendarzy.
– Kalendarz to także okazja do przebywania ze sztuką. Cieszę się,
że w sprawach ekologii sięga się właśnie po takie artystyczne formy
– dodaje Henryk Sawka.

Partnerzy i sponsorzy projektu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecińska Energetyka Cieplna
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, FOSFAN S.A, Z.U.P.H Pomorze, Global Concepts 2000 Polska sp. z o.o., ZAPOL

Konkurs
Ile czasu potrzebuje plastikowa butelka,
aby rozłożyć się w glebie?
Odpowiedzi można przesyłać na stronie www.ekologiczna.org w zakładce
kontakt z dopiskiem konkurs. Pierwsze 30 osób, które prawidłowo odpowie
na pytanie dostanie od Polskiej Fundacji Ekologicznej kalendarz z rysunkami
Henryka Sawki.

KOMFO
RTOWE
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DEWELOPER

BUDOM 71-043 Szczecin, ul. Kruszwicka 22a, tel. kom. +48 602 49 34 34, +48 604 45-85 55, tel./faks +48 91 483 38 10,
e-mail:
budom.kolodziej@neostrada.pl
Zapraszamy
dzieci zbudom.szczecin@gmail.com,
orzeczeniem o niepełnosprawności.

www.budom.szczecin.pl
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Jazz na językach

ilka jazzowych osobowości wpadło do Szczecina i dało znakomity koncert w Bistrze na Językach. Mieszkający od lat we
francuskiej stolicy Amerykanie John Betsch i Wayne Dockery połączyli siły z Piotrem Wojtasikiem oraz Maciejem Sikałą. Kwartet zagrał akustycznie i zabrał publiczność w muzyczną podróż do Paryża.
Koncert miał intymny charakter, gdyż zorganizowany został tylko
dla stu osób. Wielbiciele jazzu byli zachwyceni.
ad

Andrzej i Agnieszka Fader

Janusz Kowaliński, właściciele Bistra i Magdalena
Mrozowska - Sachryń, projektantka wnętrz lokalu

Fot. Jarosław Gaszyński

Henryk Sawka i Elżbieta Wysocka

Janusz Wysocki, Krzysztof Bobala, Henryk Walczukiewicz, Wacław Koterwa

b

Roczek Buddhy

uddha Thai & Fusion Restaurant obchodziła swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji serwowane były dania tajskie: krab
w żółtym curry, orange curry z kurczakiem oraz świeże ostrygi. Goście mieli także możliwość podziwiania mistrza sushi w akcji, który
przygotowywał dania na ich oczach. Ważna wiadomość dla miłośników kuchni japońskiej, właściciele Buddha Thai planują niebawem
otwarcie sushi baru.
kds

Agata Wasilewska, Karolina Wasilewska
i Magdalena Wasilewska

Paulina Terpiłowska - Jubiler

Marcin Wiśniewski, Agata
Pieniawska z dziećmi

Jazz w Na Językach

Znakomity kwartet w składzie: John Betsch, Maciej Sikała, Wayne Dockery i Piotr Wojtasik

m

Klubowe rytuały

agia, ogień, muzyka i zjawiskowe tancerki. W Szczecinie, we
wnętrzach klubu Elefunk odbyła się pierwsza edycja imprezy Tribal & Art Fusion. Połączenie występów tribalowych tancerek,
bębniarzy, performerów oraz widowiskowego fireshow wprowadziło publiczność w mistyczny klimat. Magii całemu wydarzeniu dodały wizualizacje, niesamowite kostiumy artystów oraz mieszanka
orientalnych i elektronicznych dźwięków.
ad

Zjawiskowe tancerki z grupy Mandara Tribe

Zahipnotyzowana publiczność

Buddha Thai & Fusion Restaurant

Mistrz sushi, Mariusz Łuszczewski i Anita Agnihotri
- właściciele BuddhaThai & Fusion Restaurant

Artyści biorący udział w imprezie. Sylwia Lachowska
szefowa Tribalovers wśród sprawców całego zmieszania

Fot. Jarosław Gaszyński

Fot. Jarosław Gaszyński

Bębniarskie trio w składzie: Tomasz Jurkiewicz, Agnieszka Głowacka i Radosław Tokarski

kroniki

Drużyna Pierścienia

ajpierw była „Zemsta Nietoperza”, a później hala Opery na
Zamku pokryła się bursztynem. Pod jej dachem spotkali się
wybitni ludzie teatru, po czym rozdano najważniejsze w tej części
geograficznej nagrody teatralne - Bursztynowe Pierścienie. Na wyniki plebiscytu, który od lat organizuje „Kurier Szczeciński” zawsze
czeka się z utęsknieniem, nawet jak nie bywa się zbyt często w teatrze. Pierścienie w tym roku zgarnął Teatr Polski za spektakl „Udręka życia” w reż. Adama Opatowicza oraz gospodarz imprezy Opera
na Zamku, która „Odcieniami namiętności” zdominowała konkurs.
Srebrna Ostroga dla młodego i jeszcze dobrze obiecującego aktora wylądowała w rękach Pawła Palcata.
ad

Członek jury, dziennikarz i pisarz Artur Daniel Liskowacki w rozmowie z Pawłem Palcatem
„Młody i obiecujący” aktor Paweł Palcat

Od lewej: Maciej Cybulski z Opery na Zamku oraz Paweł Wdówka,
który dosłownie wytańczył nagrodę dla najlepszego aktora

Wielki finał i cała drużyna Bursztynowego Pierścienia w komplecie

b
Prowadzący Robert Bochenko i właścicielka
Dominika Bońkowska

Główny bohater wieczoru BMW X5

Team BMW Bońkowscy. Od lewej: Paweł Ząbek, doradca ds. sprzedaży samochodów
BMW, Angelika Sawicka, dyrektor operacyjny, Piotr Pszczółkowski, kierownik
działu sprzedaży, Piotr Perko, asystent działu handlowego

Michał Kubisiak, prezes zarządu Artmare Sp. z o.o., córka Marta, i żona
Patrycja Kubisiak, dyrektor finansowy -Oktan Energy & V/L Service

Fot. Jarosław Gaszyński

Karol Urbański, reżyser spektaklu
baletowego „Odcienie namiętności”
tegorocznego triumfatora konkursu

Aneta Łuczkowska z radia RMF oraz śpiewacy operowi
- Michał Sławecki, Ewa Majcherczyk i Bartłomiej Misiuda

Wystrzałowa premiera

MW X5 to nie jest zwyczajny samochód, to auto, w którym
chciałoby się zamieszkać. Dlatego też premiera nowego modelu musiała mieć specjalną oprawę. Prezentację w Marina Club
otworzył pokaz mody kolekcji jesień/ zima butiku Via di Moda.
Później na symbolicznej scenie pojawiły się tancerki w kostiumach
projektantki Dominiki Kujawy, nie zabrakło też widowiskowego fireshow. Głównego bohatera przedstawił profesjonalny instruktor
BMW Polska Maciej Kaczmarek. Ogromne zainteresowanie zebranych wzbudził pierwsza w Szczecinie projekcja multimedialna
z udziałem samochodu. Goście, żeby ochłonąć od nadmiaru wrażeń raczyli się przekąskami przygotowanymi przez restaurację Marina Hotele.
ad

Tancerki miały na sobie ubrania od
szczecińskiej projektantki Dominiki Kujawy

Dominika i Dariusz Bońkowscy

Klienci BMW, Ewa Chrobrowska
i Michał Chrobrowski

Właściciel Dariusz Bońkowski oraz Paweł
Majewski, dyrektor w Toyota Bońkowscy

Fot. Jarosław Gaszyński
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Dla duszy i zmysłów

k
Fot. Jarosław Gaszyński

olejny Wieczór Kobiet w Teatrze Małym upływał paniom przy
dźwiękach gitar duetu Pajsetka – Kostecki Duo, dobrym winie
i zmysłowym tangu. Panowie, zdaniem goszczących na wieczorze
kobiet, grali przyjemne jazzowe kawałki i spoglądali dyskretnie na
publiczność. Być może sala pełna płci żeńskiej nieco onieśmielała
artystów? Po występie panie zostały zaproszone na bankiet i degustację wina. Niespodzianką był wykład doktor Agnieszki Samochowiec „Tango terapia: remedium na…”, po którym odbył się wspaniały pokaz tanga.
kds

Dawid Pajestka, Maciej Kostecki

c

Irmina Powąska, Elżbieta
Kułakowska, Grażyna Wahl

Fot. Jarosław Gaszyński

Od lewej: Agnieszka Nieradka i Elżbieta
Pawlak z portalu Szczecin Aloud oraz
Samantha Jones, bohaterka serialu „
Seks w wielkim mieście”

Pani Magda, mama Agaty chętnie
zapozowała do zdjęcia z Lady Ga Gą

Za barem Monika Górska

Agata Tarka w towarzystwie swojego chłopaka Marka i mamy Magdy

Agnieszka Bessarab, menadżerka
Piwnicy Kany w towarzystwie
brytyjskiego aktora Toma Hardy

Oryginalny projekt biletu komunikacji
miejskiej według pomysłu pannytarki

Nowe Atego

siedzibie Mercedes Mojsiuk odbyła się uroczysta prezentacja flagowych ciężarówek Mercedesa- Atego. Cała impreza odbyła się w klimacie przypominającym telewizyjny program
informacyjny pod nazwą „Mercedes-Benz News. Po części oficjalnej
poświęconej ciężarówkom na scenie pojawiła się grupa teatralna
Ab-Ovo, która rozbawiła gości występem z udziałem publiczności.
Wieczór zakończyła uroczysta kolacja, którą umiliło trio Hatbreakers.
imj

Fot. Materiały prasowe

Przy barze Elżbieta Polańska

Monika Górska

Znani i pijani

zesław Mozil, Lady Ga Ga, Johnny Depp i Rihanna. To tylko
część gości specjalnych wernisażu pannytarki, który odbył się
na początku listopada. Nie dość, że celebryci pojawili się w agencji
reklamowej Re’Form w stanie wskazującym, to jeszcze każdy z nich…
zawisł na ścianie. Pannatarka, czyli Agata Tarka zilustrowała znanych
celebrytów w momencie ich „słabości”, przedstawiając ich wizerunek znany z plotkarskich portali. Pozostali goście wczuli się w klimat
wystawy i chętnie sięgnęli po…wino.
ad

w

Magdalena Kądziela, Małgorzata Parcheta

Dobrą muzykę zapewniło trio Hatbreakers

Zaproszeni goście podczas kolacji

Bohater wieczoru – nowy Mercedes Atego

kroniki
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Novotel, Wino i Tango

więto młodego wina fetowały wspólnie szczecińskie hotele
Novotel, Ibis i Ibis Budget. Rolę gospodyni pełniła Patrycja
Bierska, dyrektor hotelu Novotel. Opinie na temat tegorocznego
beaujolais były rozmaite, wszyscy jednak się zgodzili, że było ono
łagodniejsze w smaku od serwowanego rok wcześniej. Goście przy
lampce mogli skosztować smakołyków przygotowanych przez szefa
kuchni Novotelu. Popularnością cieszył się wędzony schab z dzika,
z nutą lawendy podany na grzance razowej, z fromage chrzanowym
oraz roladki z grillowanej cukinii, z paluszkiem krabowym w otoczce z czarnego sezamu.Bohaterami wieczoru byli Eugenia Eberhard
i Sebastian Posadas - mistrzowie i nauczyciele tanga z Buenos Aires,
którzy wystąpili przed gośćmi imprezy.
kds

Patrycja Bierska, dyrektor Hotel
Novotel, Katarzyna Opiekulska,
dyrektor LSJ Agencja Pracy

Luiza Czaja (LM Wind Power
Blades) z mężem Cezarym Czają

Teresa Kieling - Dyrektor Stowarzyszenia Alliance Francaise
w Szczecinie, Beata Dębska, kierownik sprzedaży Hotelu Novotel

Fot. Jarosław Gaszyński

Krzysztof Kieling (Gospodarka Morska), Grażyna Skiba-Antczak
i Jerzy Antczak - właściciele Intermarche w Szczecinie

Pierre Garcia, literaturoznawca i filozof francuski z osobą towarzyszącą, Michał
Sobecki - Prezes Stowarzyszenia Alliance Francaise w Szczecinie

Monika Targowska z Unity Line, Przemysław Targowski,
MSR Gryfia S.A., Patrycja Bierska, dyrektor Hotel Novotel

ż
Lions Club Szczecin "Jantar" po skończonym
tańcu do melodii "Life is a Cabaret"

Donata Juszczak z LC „Jantar” (pierwsza
po prawej) oraz jej goście

Life is a cabaret!

ycie, choć bywa kabaretem jest bezcenne. Członkinie Lions
Club Szczecin „Jantar” postanowiły to uczcić w wyjątkowy
sposób. Zorganizowały bal pod hasłem „Life is a Cabaret”, a jego
beneficjentem uczyniły Szczecińskie Hospicjum Dla Dzieci. Imprezę, na której pojawiły się członkinie klubów Lions i Rotary, a także
goście z Berlina i Hamburga, poprowadził dziennikarz radiowej Jedynki Roman Czejarek. Największą atrakcją wieczoru, poza występem „Brodway’u”, była licytacja fantów. Na sprzedaż wystawiono,
m.in. rakietę do tenisa z autografem Radwańskiej, porcelanę Rosenthala i obraz olejny wart 5 tysięcy złotych. Ponadto goście licytowali lot awionetką nad Szczecinem, vouchery do SPA w Międzyzdrojach i operację plastyczną wartą 12 tysięcy złotych! Finansowo
Hospicjum wspomogły również szczecińskie banki oraz niemieckie
kluby Lions.
ad

Goście z Berlińskiego Lions Club „Pariser Platz” ”, od lewej Karin Trockels,
Christoph Grundel, Susanne Bergeman oraz Justyna Krochmal z LC „Jantar’

Zofia Daleszyńska prezydent LC
"Jantar" z synem i synową

Adwokat Włodzimierz
Łyczywek z żoną Weroniką

fot. Włodzimierz Piątek

Teatr Tańca Małgorzaty Obłój „Brodway”

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
KAWIARNIE
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe In, ul. Kaszubska 67
Cafe Porto, ul. Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Aficionado & Casa Turrent,
ul. Wielka Odrzańska 28
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari,ul. Tuwima 27
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1
Sklep Kolonialny, CH Galaxy
Sklep Kolonialny, CH Ster
Starbucks, oba lokale
Steffi, ul. Jagiellońska
RESTAURACJE / PUBY
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Bohema, al. W. Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Buddha, ul Panieńska
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1B
Colorado, Wały Chrobrego 1A
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1A
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wałów Chrobrego)
Meraki Bar, al. W. Polskiego 20
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Restauracja „ Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Zdroje – Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20
Eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40
Estetic, ul. Kopernika 6
EVITA-SPA, Przecław 96E
Excellence, ul. Wyszyńskiego 14
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20
Gabinet Kosmetyczny La Fiori, ul. Ściegiennego 28
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
La Fiori, ul. Ściegiennego 28/3
Marena Wellness & SPA, ul. Turystyczna 1 Międzywodzie
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za Wiatrakiem 4A

Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3
Planet SPA, ul. W. Polskiego 70
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Affinage pl. Zycięstwa 1
Studio KALE, ul. Modra 90/1
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A
KLUBY
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
BarCzysty, Deptak Bogusława 8
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Club Music Place, ul. Mariacka 26
HOTELE
Atrium, al. W. Polskiego 75
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i Restauracja,
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
Focus, ul. Małopolska 23
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Radisson SAS, pl. Rodła 10
Villa Hoff Wellness & Spa,
ul. Słoneczna 3, Trzęsacz
KLUBY FITNESS
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła, ul. Piłsudskiego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24
Fitness World Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46
Planet Spa, al. W. Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Magdaleny Prieditis,
ul. Twardowskiego
Squash Center, ul. Żyzna 17
Squash Zone Club, CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska
SKLEPY
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7
Artform, ul. W. Polskiego 227
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK
B&M, al. W. Polskiego 43
Batty Barcley, CH Galaxy
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Douglas, CH Galaxy
Ekodeli, al. Piastów 73/2
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
Euforia, al. W. Polskiego 37
Exovino, ul. Małopolska 3
Hexeline, CH Galaxy, parter
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
Ital Pol, Top Shoping
J.fashion, CH Galaxy
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn
Kropka nad i, ul. jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A
La Passion, ul. Jagiellońska 96
LKJ, CH Kaskada i CH Galaxy
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42
Madras Styl, ul. Jagiełły 19
Matins Bleus, CH Turzyn,
al. Bohaterów Warszawy 42
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Micha, ul. Bogusława 13/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43
Natuzzi, ul. Struga 25
Olsen, CH Kaskada
Perfumeria Douglas, CH Galaxy

Perfumeria, pl. Rodła 1-2
Platinum, Deptak Bogusława
Resenthall, CH Kaskada
Rosenthall, ul. Bogusława X 15/1a
Studio Mebli Włoskich VIP, ul. Krzywoustego 80
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54A
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
Soraya, ul. Z. Starego 3A
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Trendy Collection    ul. Rayskiego 25
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
Wino Una, ul. Mickiewicza 136
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski, CH Ster
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Orawska 25/3
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. W. Polskiego 24/2
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15
Pomorze Nieruchomości, al. W. Polskiego 58/2
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1A
GABINETY LEKARSKIE
Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18A
Estetic, ul. Kopernika 6
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, ul. E.
Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
LASER, ul. E. Gierczak 38/8
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c
Laser Cosmetica, CH Kupiec
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55
Medicus, pl. Zwycięstwa 1
Medycyna Estetyczna dr Osadowska,
al. W. Polskiego 92–94
Perładent – Gabinet Stomatologiczny,
ul. P. Wielkopolskich 4C
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Praktyka Ginekologiczno-Położnicza, ul. Szpitalna 13/1
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna,
al. W. Polskiego 43/2
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny,
ul. B. Krzywoustego 19/5
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12
Gabinet Stomatologiczny, ul. Polskich Marynarzy 14/2
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. Kasprzaka 2a
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103
KANCELARIE PRAWNE
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Michał Marszał, ul. Bogusława X 15/4
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
SMK Semeniuk, Marecki,Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5A/12
Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Bejnarowicz,Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2
Szóstak, Municzewski, Malko, ul. Królowej Jadwigi 1/4

Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2
SALONY SAMOCHODOWE
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7
Honda, ul. Białowieska 2
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Subaru, ul. Struga 78A
Subaru, ul. Boh. Warszawy 40
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7
BIURA PODRÓŻY
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
Follow Me, ul. Kolumba 1
L'TUR, CH Galaxy, parter
Neckermann, al. W. Polskiego 11
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8
INNE
A-float, ul. Parkowa 5A/1
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
ASCO, ul. Starzyńskiego 3-4
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Binowo Park Golf Club, Binowo
Bono – Agencja Reklamowa, ul. Ściegiennego 3/1
BKF Fedorowicz, Skarbimierzyce 22
Delphinus – Centrum nurkowania, ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19E
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Gala Optyk,ul. Bogusława 16
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Gazeta Wyborcza, ul. Bogusława X 2/3
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum, ul. Rayskiego 18/1
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8
Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2
Piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5
RE`form, ul. Stoisława 3
Poyal Thai Massage, ul. Sienna 4
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Kolumba 86
Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61C
Szkoła Muzyczna CASIO, ul. Szeroka 63
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TENZI, Skarbimierzyce 18
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
Estilo Szkoła Tańca, ul. Kręta 38A
U.studio, Deptak Bogusława
York Studio, ul. Mieszka I 103
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum
Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27
Trames Beata Roszkowska, ul Monte Cassino 24,
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Niemierzyńska 17a
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34

