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MISJONARZ Z BRODĄ

4

od naczelnej

w

listopadowym Prestiżu same mocne
osobowości. I choć
numer zdominowali panowie, przewrotnie zacznę od kobiety – prawdziwej siłaczki. Mam na myśli Barbarę Jaskierską,
która blisko 30 lat kieruje w Szczecinie Stowarzyszeniem na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzięki jej uporowi powstało
kilka nowoczesnych placówek, które rocznie obsługują dwa i pół
tysiąca chorych, niosą im nadzieję i wsparcie. Jest laureatką wielu
nagród. I to, co najważniejsze – mamą chorej Ani. To jej podporządkowała swoje życie. Czym jest miłość do dziecka,czym jest poświęcenie i na czym polega szczęście przeczytacie w wywiadzie Michała
Stankiewicza. Polecam!
Na okładce Adam „Nergal” Darski. Kim właściwie jest? Mrocznym rycerzem, skandalistą – celebrytą? A może chłodnym i pewnym siebie facetem, który doskonale wie na czym polega personalny marketing? Ostatnio odbyła się… Krucjata Różańcowa, która
odprawiła mszę w jego intencji, a w Poznaniu odwołano koncert
Behamota. Niewielka to cena biorąc pod uwagę fakt, że wejścia
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na żywo sprzed jego koncertów pokazywały
niemal wszystkie telewizje. O tym jakie zdanie
ma na ten temat sam zainteresowany przeczytacie w naszym wywiadzie. Kolejny, mocny człowiek, to Łukasz
Nazdraczew, chłopak ze Szczecina, który robi fenomenalne zdjęcia.
Swoją karierę zaczynał w 1998 roku i od samego początku związany jest z Red Bullem. Należy do elitarnej grupy fotografów, którzy
współpracują z tą marką. Twierdzi, że nie sztuką jest pokazać ładną
rzecz jako ładną, ale przeciętną jako nieprzeciętną. Sam fotografuje
rzeczy zdecydowanie nieprzeciętne. Na deser wywiad z Marcinem
Tomaszewskim, wyjątkowym alpinistą, prawdziwym „twardzielem”,
który podczas wspinaczki nieraz otarł się o śmierć. Najdłużej spędził na ścianie… 25 dni. Mówi, że nie interesuje go sam szczyt zdobywanej góry, tylko droga, która na niego prowadzi… a ta zawsze
jest najtrudniejsza. Marcin, prywatnie jest partnerem życiowym
aktorki Teatru Polskiego Sylwii Różyckiej. Właśnie urodził im się
synek. Gratulujemy im z całego serca, a Wam, tradycyjnie życzymy
pasjonującej lektury.
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

ś

wiat bywa okrutny. Można mieć wrażenie,
że wszyscy tylko czyhają, żeby nas oszukać
i okraść. Gdzie nie spojrzymy, tam napadają
nas reklamy i krzyczą: Promocja! Kup za pół
ceny! Nie przegap okazji - telefon za złotówkę! To samo ćwiczą na nas operatorzy telefonii
komórkowej, prywatnych sieci kablowych, bankowcy z ”tanimi” kredytami i ci, którzy chcą z pieniędzmi przyjechać wprost do domu.
A że pożyczka jest na niebotyczny procent, to już nieliczni się orientują. Ci, którzy nie biorą pod uwagę konsekwencji tylko pieniądze
– wpadają jak śliwka w kompot i zaczynają się dramaty z odsetkami. – Wszyscy chyba pamiętamy tragedie tysięcy ludzi oszukanych
w aferze ze złotem w roli głównej.
Podtrzymałam temat. Wydał mi się bardzo interesujący, zwłaszcza, że zaczął go starszy pan, jak miało się okazać bardzo doświadczony nazwijmy to: w oszczędzaniu. – A tak! Miało być tak pięknie.
Niebotyczny procent zarobię siedząc w domu. Znam całą sprawę
proszę pani od podszewki, dosłownie, jak własną kieszeń. Nikt wtedy nie dawał takich zysków! – No właśnie i to był już pierwszy poważny alarm! Z całym szacunkiem dla ludzi poszkodowanych, ale
nikt nie zwalnia nas z myślenia. To najtrudniejsze w kapitalistycznej
gospodarce bez skrupułów, która jak coś weźmie, to już nie odda.
Chyba, że jesteśmy współczesnym Rockeffelerem. A jest takich kilku
na Ziemi. – Niewielki procent ludzi z potężną kasą rządzi tym Światem, a cała reszta populacji na nich pracuje. Czasem naprawdę się
zastanawiam, czy ludzkość dobrze zrobiła schodząc z drzewa. Myślę
tu o większości gatunku homo sapiens, bo tylko mniejszość mieszka w willach z basenem, ma pełne konto i jeździ super furą. Wie
pani, ja jestem jednym z poszkodowanych w tej „złotej aferze”. Straciłem wszystkie oszczędności, byłem bliski zawału serca, ale jakoś
nie chciał mnie trafić szlag. Przemyślałem i zrozumiałem, że trzeba
żyć dalej. Po cholerę mi to doświadczenie, to jeszcze nie wiem, ale
nauczyłem się z nim żyć, a nawet z niego śmiać. Straciłem pieniądze,

a nie życie, a to już dobra wiadomość. Ludzka głupota, w tym moja,
nie zna granic. Ludzie tak łatwo dają się oszukiwać, są tacy naiwni.
Ku przestrodze podzielę się z panią taką oto historią. …”Małżeństwo
postanawia pojechać na golfa. Żona nie bardzo umie, ale postanawia towarzyszyć mężowi, który chce nauczyć ją w to grać. Dostaje
do ręki golfowy kij. Pierwsze uderzenie, udane, dalekie (efekt nowicjusza) i nagle słychać dźwięk tłuczonej szyby. Konsternacja. Para
postanawia jednak pójść na miejsce wypadku, zobaczyć co się stało
i pokryć ewentualne koszty. Znajdują dom, roztrzaskane okno, uchylone drzwi. Wchodzą do środka i obraz strat okazuję się większy niż
na początku. Na podłodze leżał pięknie zdobiony, ogromny, ale rozbity dzban. Bardzo przepraszamy. Odzywa się mąż do spokojnego
mężczyzny siedzącego w fotelu. Pokryjemy wszystkie starty. Ależ nie
trzeba, to ja jestem państwa dłużnikiem. Odpowiedział nieznajomy.
Jak to? Pyta kobieta. To proste. Jestem Dżinem, który w tym dzbanie
uwięziony był przez tysiące lat, a wy zwróciliście mi wolność. W nagrodę spełnię trzy życzenia. Dwa dla was, a jedno zostawię dla siebie. Zgoda? Zgoda, odpowiedzieli. Więc czego pan sobie życzy? Ja
chciałbym, aby na moje konto, co miesiąc wpływało 2 mln dolarów.
Proszę, oto tak się dzieje, pana życzenie jest dla mnie rozkazem.
A pani czego pragnie? Chciałabym mieć okazałe wille z basenem
w najpiękniejszych miejscach Świata. – Pani, już masz. Odpowiedział
Mag. A jakie życzenie masz ty, Dżinie? Ja chciałbym spędzić kilka
chwil sam na sam z pańską żoną. Muszę się zgodzić w tej sytuacji,
odpowiedział mąż. Minęło pół godziny, minęła godzina, druga
i trzecia. Po czwartej otworzyły się drzwi. Wyszła nieco zmęczona,
jednak zadowolona żona, a za nią Dżin. Usiadł w fotelu, zapalił papierosa i zapytał. A właściwie, to ile wy macie lat? Moja żona 34, a ja
40. Odpowiedział golfista. – I JESZCZE WIERZYCIE W DŻINA?!
… Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

nowe miejsca

Muffineria

Biała Wstążka

Grey Club

BR Outsourcing

W sercu Starego-Nowego Miasta swoje drzwi otwiera Muffineria. Klubokawiarnia stworzona
z pasją, miejsce, które swoją misją jednoczy rodziców i dzieci.
Bez barier architektonicznych,
z pełną infrastrukturą dla młodych mam oraz ich pociech.
W kawiarni znajduje się m.in.
Strefa Malucha, wyposażona
w zabawki oraz różne elementy
stymulujące rozwój dzieci, Sala
Doświadczania Świata o funkcji poznawczo – terapeutycznej
i sala warsztatowa, zapewniająca
komfort zajęć. Głównym punktem menu są muffiny i kawa.

Położony przy lesie i otoczony
przez pola uprawne dom restauracyjny Biała Wstążka jest
miejscem, w którym zorganizujecie piękne, eleganckie wesele, ale również bankiet, rodzinną uroczystość, szkolenie czy
spotkanie integracyjne. Otoczony przestrzennym ogrodem
lokal oferuje wykwintne menu,
stworzone w oparciu o naturalne składniki, a także noclegi
w przytulnych pokojach. Biała
Wstążka, to miejsce o skandynawskiej estetyce, którego
dyskretna, nowoczesna elegancja nasuwa skojarzenia z Alicją
w Krainie Czarów.

Nowoczesna dyskoteka z eleganckim wystrojem ma wnieść
nową jakość w nocne życie
Szczecina. Pomoże w tym m.in.
atrakcyjna lokalizacja przy Deptaku Bogusława. Lokal będzie
pełnił jednak kilka funkcji. Podczas imprez funkcjonować tam
będzie restauracja. Do tego dochodzi strefa VIP i lounge, sala
na imprezy zamknięte, parkiet
o powierzchni aż 120 m2, efektowane stanowisko DJ-a, scena,
dwa bary i klimatyzacja w całym
lokalu. Stawiając na dobrą muzykę taneczną, właściciele zaprosili
do współpracy najlepszych DJów i producentów w kraju.

Kancelaria prawno – podatkowa zajmuje się doradztwem na
rzecz firm, jak i osób fizycznych,
które nie prowadzą działalności
gospodarczej. BR Outsourcing
zapewnia kompleksową obsługę księgową i kadrowo – płacową oraz świadczy usługi w zakresie optymalizacji podatkowej
i prowadzenia postępowań sądowo – administracyjnych. Firma
udziela wsparcia podczas kontroli skarbowych, przeprowadza
audyty oraz prowadzi wirtualne
biuro. Zapewnia klientom komfort prowadzenia działalności
gospodarczej, poprzez przejęcie części ich obowiązków.

Czepino, ul. Widokowa 4

Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 9

Szczecin, ul. Ściegiennego 6/1

Szczecin, ul. Opłotki 1
(Podzamcze)
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REKLAMA

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII
DLA DOROSŁYCH I DZIECI.
IMPLANTY ∙ PROTETYKA
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

ul. Narutowicza 16 a • 70 - 240 Szczecin
tel.: 91 4 330 776 • klinika@dr-gajda.pl
www.dr-gajda.pl
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nowe miejsca

Clou Winebar

Wół i Krowa

Stockholm

Centrum
Mody Ślubnej

Miejsce, w którym głównym bohaterem jest wino. Selekcja tego
trunku sięga 180 pozycji, pochodzących głównie z Europy. Do
bogatej karty win lokal proponuje
smakowite przekąski i ciekawe
dania główne. Oprócz dobrego
smaku dania są również piękną
kompozycją na talerzu. Jak na
winiarnię nawiązującą do klimatów śródziemnomorskich przystało, w ofercie znajduje się spora
gama owoców morza. Elegancki
wystrój, sezonowo dobierane
dekoracje i przyjemna atmosfera
dobrane są takich proporcjach,
by tworzyć niepowtarzalny charakter tego miejsca.

Wbrew oczekiwaniom w lokalu zjemy nie tylko burgery.
Choć podstawę serwowanej tu
kuchni stanowi wołowina, właściciele polecają również, np.
kremową zupę marchewkową
na bazie mleka kokosowego
czy inne, oryginalne przysmaki. Z napojów pojawią się piwa
czeskie i regionalne, whisky,
wódka i drinki bezalkoholowe.
Miejsce jest jednak wyjątkowe
także z innego powodu – jedno piętro przeznaczone jest
na salę kinową z ekranem do
wyświetlania filmów w jakości
HD.

Restauracja, usytuowana nad
samą Odrą na szczecińskich bulwarach, wnętrzem i kuchnią nawiązuje do stylu stolicy Szwecji.
Miejsce łączy w sobie elegancję
i domową atmosferę. Menu zbudowane jest w całości na świeżych i sezonowych produktach.
W lokalu można napić się także
kawy, która jest oczkiem w głowie
właścicieli. Poza rybami i owocami
morza zjemy tu także sałaty, pasty
i zupy, w tym wyśmienitą skandynawską zupę łososiową. Można
tu dojechać samochodem, rowerem, przypłynąć łódką lub zwyczajnie przyjść na piechotę.

Szczecin, ul. Wielka
Odrzańska 20

Szczecin, Bulwar Piastowski,
Aleja Żeglarzy 1

Największy salon sukien ślubnych i wizytowych na Pomorzu
Zachodnim zmienił siedzibę.
Monice Boskiej – Nowakowskiej,
właścicielce firmy, przyświeca
bowiem motto twórcy Małego
Księcia: „Kto się przestaje rozwijać, umiera”. Od września Centrum Mody Ślubnej by Bosska
zaprasza do nowego, bardziej
przestronnego miejsca, w którym poczujemy klimat luksusu
i prawdziwego kobiecego piękna. Bosska znana jest z przygotowywania nietuzinkowych kolekcji na światowym poziomie,
których pozazdrościłby jej same
kreatorki mody Cymbeline.

Szczecin, ul. Wielka Odrzańska 18

Szczecin, ul. Krzywoustego 4

REKLAMA

KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA
Specjalizujemy się w:
• Kompleksowej obsłudze księgowej, doradczej
i kadrowo - płacowej z zakresu prawa: podatkowego,
ubezpieczeniowego, gospodarczego i pracy,
• Optymalizacji podatkowej,
• Audytach podatkowych i księgowych
Pomagamy:
• W prowadzeniu postępowań podatkowych
i sądowo - administracyjnych (skargi, odwołania).
• Wspieramy firmy podczas kontroli skarbowych
i prowadzonych postępowań podatkowych
Doradzamy:
• Doradztwo podatkowe, prawne, gospodarcze
Obsługa on-line:
• Wirtualne biuro
• Windykacja należności
ul. Piotra Ściegiennego 6/1

Priorytetem naszej kancelarii jest zapewnienie klientom maksymalnego
komfortu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przejęcie
obowiązków i reprezentowanie ich przed organami podatkowymi,
sądami i jednostkami ZUS, zapewniając sprawne i profesjonalne wsparcie
oraz pomoc niemal w każdej sytuacji. W tym celu kancelaria współpracuje
z fachowcami wielu dziedzin: ekonomii, finansów i prawa.
Zapraszamy do współpracy!

70-352 Szczecin

tel. 515 171 619

biuro@sumuslex.pl

www.broutsourcing.pl

Szczecin, ul. Bogusława 13/1 | poniedziałek – piątek godz. 11 – 19, sobota godz. 11-15 | www.facebook.com/BellaModaSzczecin
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wydarzenia

Sukcesy
Clochee

fot. Adam Fedorowicz

w tradycyjnym plastiku. – wyjaśnia Daria Prochenka. – Proces ten zachodzi przy udziale
tlenu i jest inicjowany przez wodę, temperaturę i światło. Zatem plastikowe opakowania naszych kosmetyków wyrzucone na
wysypisko śmieci – znikną z powierzchni
ziemi w czasie o wiele krótszym niż “zwykły”
plastik. Co ważne, opakowania takie można poddawać procesowi recyklingu. Do tej
pory dodatek ten stosowany był jedynie
przez branżę spożywczą, jesteśmy dumne z tego że jako pierwsza firma w Polsce
wprowadziłyśmy takie ekologiczne opakowania do branży kosmetycznej.
ad

Ucieczka
po wolność

s

Clochee zadebiutowało na rynku kosmetycznym pod koniec 2013 r. otwierając
najpierw sklep w Szczecinie i sklepie online. W ciągu kilku miesięcy, firma zdążyła
nawiązać współpracę, m.in. z kilkunastoma
sklepami ekologicznymi, aptekami oraz
drogeriami internetowymi, w tym z Perfumerią Douglas i EMPiKiem. Jednocześnie
toczą się rozmowy z potencjalnymi partnerami w Finlandii, Austrii, Danii, a nawet
w Chinach. Wraz z rozwojem sieci dystrybucji, Clochee rozwinęło także swój asortyment.
- Aktualnie mamy 13 kosmetyków do
pielęgnacji twarzy i ciała. W przygotowaniu są kolejne produkty, które pojawią się
w następnym roku – mówi Daria Prochenka,
współwłaścicielka marki.
Clochee jest także pionierem ekologicznych opakowań, w których składzie znajduje się d2w.
– To dodatek do tworzyw sztucznych,
dzięki któremu rozkład opakowania następuje w czasie kilkaset razy krótszym niż
REKLAMA

zdjęcia z planu filmowego - Marcin Bielecki/PAP

zczecińska marka kosmetyków naturalnych Clochee rozpoczęła współpracę z firmą Biutiq z Włoch, będąc pierwszą polską firmą w ich portfolio. To jednak
nie koniec sukcesów.

c

hyba wszyscy pamiętamy „Wielką
ucieczkę”, filmowy klasyk ze Steve
McQueenem z 1963 roku. Film opowiada o brawurowej ucieczce pilotów RAF-u
z obozu dla jeńców w Żaganiu. W Szczecinie nakręcono jej kontynuację.
W prawdziwej historii spośród 76 jeńców,
którzy uciekli ponad 100-metrowym tunelem, nie dało się schwytać Niemcom tylko
trzech. Dwóch z nich 25 marca 1944 r. dotarło do Szczecina. Norwegowie: porucznik
Jens Müller i Per Bergsland spędzili tu dwa
dni. Dzięki pomocy szwedzkich marynarzy

udało im się przeprawić na drugą stronę
Bałtyku.
Andrzej Fader postanowił skupić się właśnie na tych dwóch dniach. W jego fabularyzowanym dokumencie „Wielka ucieczka
na północ” pilotów zagrali aktorzy Teatru
Współczesnego: Przemysław Walich i Paweł Niczewski
– Amerykański film oglądałem po raz
pierwszy jako nastolatek i bardzo mi się podobał – mówi Andrzej Fader. – Później znowu po niego sięgnąłem i coś zaczęło mi nie
pasować. Dopiero po latach dowiedziałem
się, że zdarzenie w nim opisane miało swój
szczeciński epizod, czego w hollywoodzkiej produkcji brakuje. Postanowiłem więc
odtworzyć tamte wydarzenia.
Premiera filmu 15 listopada w kinie Helios i dzień wcześniej w kinie Zamek. W Żaganiu pokaz odbędzie się 11 listopada. ad

wydarzenia

Sztuka
materiału

projekty artystki, które teraz możemy nosić
na własnej… piersi.
– W kolekcji znajdują się koszulki zarówno dla pań i dla dzieci. Pracuję także nad
egzemplarzami dla panów a w niedalekiej
przyszłości pojawią się bluzy - wymienia
graficzka. – Na razie moje projekty można
kupić we Flowers&Co, a wkrótce w wybranych sklepach.
Projekty Iwony Drążkiewicz nawiązują
stylistycznie to pop – artu. Za podstawowy
materiał artystce służy fotografia, dopiero
później zaczyna się bawić kolorami. Na koszulkach znajdziemy, m.in. motywy kwiatowe, i portrety, w tym znanych postaci. Ale
nie tylko.
– Nie ma żadnego problemu by zamówić
u mnie coś własnego. Chętnie zaprojektuję
wzór na życzenie klienta. Indywidualność
w ubraniu staje się modą. Lubimy się wyróżniać z tłumu. Własny t-shirt może być tego
świetnym początkiem – dodaje z uśmiechem
graficzka.
ad

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Sobota chce
do teatru

s

zczecińska graficzka Iwona Drążkiewicz zadebiutowała kolekcją autorskich t-shirtów. Swoje prace postanowiła wyprowadzić na ulice.
- Do tej pory rzeczy, które robiłam były
zarezerwowane dla ograniczonego grona
odbiorców, dla osób, które interesowały się
grafiką, bywały w galeriach i na wystawach
- wyjaśnia autorka. – Zależy mi by sztuka żyła
na ulicy, była dostępna dla każdego. Moda
jest świetnym nośnikiem, a tradycyjny t-shirt
idealnym materiałem. Wszyscy je nosimy.
Kolekcja liczy kilkanaście wzorów w różnych fasonach. Są to wyłącznie autorskie

r

aper Sobota przygotowuje się do
premiery swojej nowej płyty. Właśnie skończył nagrywać teledysk do piosenki „Bandycki raj”. – Nie chciałbym już
nigdy wrócić do pracy stoczni, czy innej
fizycznej harówki – mówi i zapewnia, że
już pracuje nad kolejny albumem.
Materiał do teledysku kręcony był
w Szczecinie, w scenerii Parku Kasprowi-
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cza, również w podwórzu przy ulicy Piłsudskiego. Właśnie tam wychował się Sobota,
nadal mieszkają tam jego rodzice.
– Wystąpiło w nim dużo ładnych dziewczyn - opowiada Sobota. - Casting zrobiła
moja menadżerka Ewelina. Opublikowaliśmy ogłoszenie na fanpage`u. Nie tylko uroda decydowała o przyjęciu. To, że
dziewczyna, przyjdzie na spotkanie, ładnie
wygląda i ma zgrabną figurę to nie wszystko. Musi jeszcze dobrze wyglądać przed
kamerą, więc tak naprawdę decydują
o tym profesjonaliści.
Sobota przyznaje, że „Bandycki raj” nie
jest mu obcy. Sam zalicza się do osób zwariowanych, lubiących imprezy, czasami nawet awantury. Drzemie w nim Mr Hyde, ale
to raper decyduje, kiedy go uwolnić.
– Teraz czekam na moją nową płytę.
Oczekiwania mam takie, jak zawsze: najwyższe, jakie można sobie wyśnić, sięgające księżyca. Poza tym jestem gotowy na
każde wyzwanie. Chciałbym robić wszystko, co jest w obrębie sztuki: od muzyki, po
teatr, czy film. Nie chciałbym już nigdy wrócić do pracy w stoczni, czy innej fizycznej
harówki. Urodziłem się w Szczecinie, więc
moja najbliższa przyszłość jest związana
z tym miastem. Zawsze będę starał się je
promować w Polsce, chociażby dzięki teledyskom, które tutaj kręcimy – podsumowuje.
ak
REKLAMA
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wydarzenia

Podmuch
fotografii

znacznie, porusza obraz. To połączenie informatyki i mody – dodaje.
ad

Nowoczesne retro

w melodię, harmonię, dające pole do działania.
Projekt aktualnie pracuje nad pierwszym
teledyskiem, ma w planach piosenkę z Jerzym Połomskim i nową wersję „Harry’ego”
Firebirds z udziałem Joanny Prykowskiej. ad

Fastrygi Meli

p

atryk Paluszek, szczeciński fotograf
i autor teledysków, wygrał kurs fotografii w londyńskiej szkole Central St. Martins. To jedna z najbardziej prestiżowych
uczelni artystycznych na świecie, która
wykształciła takich projektantów mody jak
Alexander McQueen.

Wygraną Patryk zawdzięcza udziałowi
w warsztatach Art & Fashion Forum, organizowanych przez Grażynę Kulczyk. Twórca
trafił do grupy prowadzonej przez Piotra
Stokłosę, fotografa pracującego m.in. dla
Céline i Christiana Diora. Stokłosa, poprowadził zajęcia z fotografii „motion”. Uczestnicy uczyli się interpretować różne hasła,
np. czerń, zimno, strach, przygotowując
każdego dnia krótką fotorelację.
– W trakcie warsztatów współpracowałem z markami jubilerskimi, Yes i Anną Orską. – mówi Patryk. – A także zrobiłem sesję
Bradfordowi Shelhammerowi, założycielowi najpopularniejszego na świecie sklepu
internetowego z modą, która trafi w styczniu do publikacji o jego nowym biznesie.
O wygranej zadecydowała zaprojektowana przez Patryka aplikacja na telefon
o nazwie Blow AFF.
- Aplikacja reaguje na dmuchnięcia w mikrofon aparatu. Powietrze ma tu kluczowe
REKLAMA
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azzowski to fuzja artystyczna Jacka Janaszkiewicza oraz Krzysztofa
Baranowskiego. Panowie odkurzyli polskie szlagiery i zaaranżowali je na nowo.
Na pierwszy ogień poszło „Batumi” szczecińskich Filipinek z udziałem aktorki Marty
Uszko.

– Chcielibyśmy, żeby nasze produkcje
połączyły pokolenia – wyjaśnia Krzysztof
Baranowski. – Wielu młodych ludzi nie
sięga po „stare” piosenki ze względu na
ich archaiczne brzmienie, niedostosowane do wymogów współczesnych czasów czy stylistyki klubowej. Już pierwsza
produkcja pokazała, że możemy odkryć
je na nowo.
Jacek Janaszkiewicz, Dj występujący pod
pseudonimem Jazzek jest pionierem sceny
klubowej w Polsce. Krzysztof Baranowski to
aranżer, kompozytor i pianista współpracujący ze sceną teatralną, autor muzyki do
przedstawień i produkcji filmowych.
– Piosenki z okresu międzywojennego
to piękne historie ludzi żyjących w tamtych
czasach. Przeboje tworzone przez takich
mistrzów gatunku jak Henryk Wars czy
Emanuel Szlechter. To arcydzieła, bogate

fot. Jacek Poremba

Zrzut z nagrodzonej aplikacji

b

ohaterka naszego październikowego magazynu Mela Koteluk zawita
do Szczecina promować swoją nową płytę. Wokalistka wystąpi w klubie Lulu już 24
listopada o godz.19.

„Migracje” ukażą się 17 listopada. Tym
razem artystka zabierze słuchaczy do świata
pełnego kontrastów – realizm słowny łączy
się tu z abstrakcją, minimalizm z przestrzennym muzycznie bogactwem. Ten album to
zbiór niezależnych brzmieniowo kompozycji i polskich, autorskich tekstów. Całość
dowodzi konsekwencji Meli i jej zespołu
w pielęgnowaniu charakterystycznego języka. W warstwie brzmieniowej opiera się
on na łączeniu akustycznych i syntetycznych
brzmień. Na krążku pojawiają się oryginalne, kojące dźwięki bardzo rzadkiego instrumentu w kształcie przypominającego UFO,
o nazwie hang drum. Zespół zaprosił do
współpracy cenionego producenta młodego pokolenia Marka Dziedzica, który nadał
całości spójny i plastyczny charakter. Płytę
promuje singiel „Fastrygi”.
ad

wydarzenia

Gitarowy
zawrót głowy

nych, ale w przyszłości znajdzie się też
miejsce dla skrzypiec i gitar akustycznych.
Właściciele oferują stworzenie niepowtarzalnych instrumentów na życzenie klienta.
Każdy ma wyglądać inaczej. Pierwsza wykonana przez nich gitara ma wyrzeźbioną
głowę Indianina, na najnowszej znalazł się
motyw szczecińskich żurawi. Zresztą wzory
związane z miastem będą się pewnie jeszcze pojawiać. Marta i Łukasz są samoukami
i lubią eksperymentować. Bouwer Guitars
nie zajmują się jednak tylko wizualną stroną instrumentów. Opracowali kształt, dzięki
któremu nadgarstek gitarzysty nie męczy
się przy długiej grze, ale przede wszystkim
skupiają się na tym, co w gitarze najważniejsze… czyli na dźwięku. Ideałem, do którego
będą dążyć, jest szczególne brzmienie gitary Davida Gilmoura, gitarzysty Pink Floyd.
Od marca, kiedy para dorobiła się pracowni, powstały już 4 wyjątkowe gitary.
kt

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Kreska Arobala

p

od szyldem Bouwer Custom Guitars
dwójka szczecinian tworzy niepowtarzalne gitary, spełniając indywidualne życzenia swoich klientów.
Ich motto brzmi „Nie ma rzeczy niemożliwych, czasami trzeba po prostu ruszyć
głową – pasja rodzi profesjonalizm, a profesjonalizm daje jakość”. Firma powstała
z potrzeby samorealizacji Marty Graczyk
i Łukasza Krupy – dwójki młodych ludzi,
którzy łączą miłość do muzyki z designem,
ale także z własnym wykształceniem. Marta
studiowała w Szczecinie wzornictwo, Łukasz skończył szkołę muzyczną i technologię drewna. Owoce ich pasji można było
zobaczyć 19 października podczas Design
Day w OFF Marinie. W pracowni lutniczej
przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie powstaje kolekcja własnych gitar elektrycz-

j

eszcze do połowy listopada można
oglądać w Trafostacji Sztuki instalację
graficzną autorstwa znanego grafika Arobala. Autor wystawy należy do najzdolniejszych ilustratorów młodego pokolenia.
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wykorzystał motyw przyjęcia herbacianego
u Szalonego Kapelusznika z „Alicji w krainie
czarów”. Twórca publikował m.in. w „Przekroju” i „Wprost” a w 2011 roku magazyn
„Sukces” zaliczył go do grona najbardziej
utalentowanych polskich ilustratorów.
Wystawa w TRAFO nie jest pierwszą
w jego dorobku. Głośno było o jego pokazie na festiwalu sztuki LGBT Pomada. Arobal
zaprezentował na nim cykl złożony z autoportretów, które są projekcjami tego, jak wyglądałby w innym ciele – chudszym, grubszym, bardziej muskularnym i wyższym.
Bartłomiej Arobal Kociemba dorastał
w Barlinku, małej pomorskiej miejscowości.
Samouk, rysowaniem zajął się w wieku 21 lat.
Studiował politologię i filozofię. Aktualnie
mieszka w Warszawie i oprócz rysowania, tłumaczy dharmę w szkole Szambali.
ad
www.arobal.tumblr.com

Ma na koncie okładki płyt dla Brodki –
„Granda” i duetu Fisz Emade – „Heavi Metal”, współpracę z warszawskim Teatrem
Dramatycznym i Krystianem Lupą, wybitnym reżyserem teatralnym. Zilustrował prezydencki kalendarz. Dwa lata temu Fabryka
Porcelany Krzysztof poprosiła go o zaprojektowanie serwisu do herbaty. Arobal
REKLAMA
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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.

Kolejna ulica w centrum miasta zyska drogę rowerową. Fajnie.
Tym razem chodzi o Aleję Niepodległości. Szkoda tylko, że kosztem jezdni, która zostanie zwężona. Wg inicjatorów postępujących zmian na ulicach Szczecina gonimy w ten sposób europejskie miasta, gdzie rowery są już ważnym środkiem komunikacji.
Gonimy. To fakt. Ale nie Europę tylko raczej Chiny. Będzie dalej
biednie, za to na rowerach.
Także w tańcu Szczecin goni światowe trendy. Zajęcia z tańca
na rurze to już temat stary. Teraz panie mogą już uczęszczać u nas
na zajęcia z twerkowania, czyli tańca polegającego na ruszaniu
biodrami i potrząsaniu pośladkami. Tancerki robią to zarówno
w pozycji stojącej jak
i kładąc się na brzuch
jednocześnie
wypinając swoje pupy do
góry. Co ciekawe taniec nie premiuje wcale szczupłych sylwetek,
ale podobno im większe tym lepsze. Sztukę
do tej pory można było
najczęściej podziwiać
w hip hopowych teledyskach. A teraz pewnie już na szczecińskich
parkietach.
Kiedyś był taki piękny i szlachetny zwyczaj
ostrzegania światłami
przed kontrolą policji.
Kierowca, gdy zauważył patrol policji z radarem polujący na kierowców ostrzegał jadących z naprzeciwka mrugnięciem światłami. Z reguły ostrzegało się do najbliższej miejscowości. A policja (kiedyś milicja)
chowała się w najdziwniejszych miejscach jakie tylko można było
sobie (lub nie) wyobrazić. Kapitalnie tą zabawę pokazał Stanisław Bareja w swojej słynnej komedii „Miś“, kiedy milicja buduje
w polu makietę osiedla mieszkaniowego tylko po to, by łapać
zdezorientowanych kierowców. Dzisiaj polskie drogi zdominowały tysiące gminnych fotoradarów, stojących zarówno w miejscach potrzebnych, jak i zupełnie niepotrzebnych, dzięki czemu
złapani w pułapkę kierowcy mogą nabijać gminne kasy. Utrudniło to pracę policji, która teraz – by zaskoczyć kierowców – znów
musi ukrywać się w tajemniczych miejscach. Ostatnio na trasie
Szczecin – Gdańsk minąłem kilka patroli. I nie były to ani obszary

zabudowane, ani okolice szkół czy przedszkoli. Dzielni policjanci
chowali się w leśnych drogach, na polach, pomiędzy pagórkami
czy rowami, gdzie nie tylko nie ma żadnych pieszych, ale nawet
krowy chyba nie chodzą. Fakt – ktoś w tych miejscach postawił
ograniczenie prędkości nie wiedzieć czemu. To jedyna szansa,
by nałapać trochę mandatów w tych ciężkich czasach konkurencji ze strażnikami gminnymi i miejskimi. Dlatego drodzy kierowcy
nawróćcie się i ostrzegajcie! Tutaj nie chodzi o bezpieczeństwo,
ale tylko wasze portfele!
Trwa moda na oryginalne kampanie promocyjne. Tym razem chodzi o piwo Ciechan, którego właściciel Marek Jakubiak
we wrześniu w nieelegancki
sposób
skrytykował pomysł
adoptowania dzieci
przez homoseksualne
pary obrażając jednocześnie
Dariusza
M i c h a l c z e w s k i e g o.
Efekt? Kilka warszawskich lokali postanowiło promować piwo.
Zakupiony (za własne
pieniądze) towar niezwykle uroczyście wylewano. Dzięki temu
dość niszowa marka
Ciechan nieoczekiwanie zanotowała taką
samą obecność w mediach jak giganty typu
Żywiec, czy Okocim.
Ostatnio właściciel browaru postanowił przedłużyć wygasającą już promocję i wezwał jeden z lokali do przeprosin i zapłaty
odszkodowania. Dzięki temu bezpłatna kampania ma szansę
jeszcze potrwać przez wiele miesięcy. Darmową promocję miał
też ostatnio zespół Behemot i jego lider Nergal. Ich planowane
koncerty nagłaśniała Krucjata Młodych działająca przy Instytucie
Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. W Gdańsku
Krucjata Różańcowa odprawiła mszę w intencji muzyków. W Poznaniu ich koncert nawet odwołano. Niewielka to cena biorąc
pod uwagę fakt, że dzięki temu lider zespołu Behemot mógł
omówić całą trasę i swoją twórczość w największych polskich
mediach, a wejścia na żywo sprzed jego koncertów pokazywały
telewizje. Nic tak nie pomaga jak wierna grupa pożytecznych...
przeciwników.
Rysunki: Grzegorz Dolniak
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okiem
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.

W połowie października, w środku dnia, z jasnego nieba, w centrum Szczecina, uderzył piorun. Co prawda nie był sam, bo miał wielu kolegów i w dodatku bardzo głośnych. Ale ten jeden akurat okazał się bardzo znaczący. Przynajmniej dla losów szczecińskiej piłki
nożnej. Bo piorun ów uderzył w stadion przy ulicy Twardowskiego,
a ściślej mówiąc w jeden z jupiterów. Doszło do awarii energii elektrycznej, został uszkodzony telebim oraz kilka bram wejściowych.
I taką wspaniałą okazję zaprzepaścili kandydaci do urzędu prezydenta Szczecina, którzy chcą budowy nowego stadionu w mieście.
Przecież mogli od razu
ogłosić, że to znak, że
niebiosa wyraźnie sugerują, iż potrzebny jest
nowy obiekt itp. Gdzie
byli doradcy public relations? No ludzie, tak
się kampanii nie robi!
Dostać coś na tacy i nie
wykorzystać tego!?
Polska Żegluga Bałtycka szuka dyrektora.
Ale nie jakiegoś tam,
zwykłego, jakich tysiące. Otóż ten musi być
uczciwy! Takie wymaganie zawarto w warunkach dla kandydata,
choć na ostatnim miejscu m.in. po wyższym
wykształceniu, znajomości języka angielskiego i wiedzy o branży
morskiej. I zaczęła się oczekiwanie. Kogo wybiorą - nieuczciwego
fachowca, uczciwego, ale bez pojęcia o tym co robi, nieuczciwego
i bez pojęcia, czy też uczciwego fachowca? Swoją drogą niezłe jaja
musiały dziać się w tej firmie.
Prawie 50 tysięcy osób zagłosowało na projekty Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. To o 20 tysięcy więcej niż rok
temu. Wtedy szczecinianie wybrali miejski rower oraz rewitalizację
Stawu Brodowskiego. Teraz do wydania jest 5 mln zł. Podobno największą popularnością cieszyły się projekty. Stworzenie obserwatorium astronomicznego oraz publicznych alkomatów. I ten drugi
pomysł ma chyba największe szanse powodzenia. I pożytku może
przynieść najwięcej. Byleby to był odpowiedni sprzęt. Przed laty

w pewnym szczecińskim zakładzie pracy przy wejściu ustawiono
alkomat. Traf chciał, że jako pierwszy wypróbował jego skuteczność pracownik ogólnie słynący z miłości do wyrobów spod znaku
C2H5OH. Dmuchnął i... alkomat nie wytrzymał, zepsuł się. Ciekawe
jak będzie z tymi publicznymi... O ile ten pomysł wygra.
No i znowu Szczecin pojawił się na ustach mieszkańców innych
miast i wsi. Bo choć u nas podobno było już wszystko, to czegoś
takiego nie mieliśmy od lat 40, czy 60 ubiegłego wieku - afery ze
szpiegiem w roli głównej. Nie było? No to jest! ABW aresztowała
w Warszawie pod zarzutem szpiegostwa prawnika Stanisław S., który
przez kilka lat zajmował się budową falochronu osłonowego w Świnoujściu. Mało tego,
mieszkał w Szczecinie
z rodzicami i jest absolwentem prawa na
Uniwersytecie Szczecińskim. Różnych osobników ta uczelnia wypuszczała w świat. Ale
szpieg, wykryty oczywiście, zdarzył się jej po
raz pierwszy. Dlatego
władze wydziału prawa
rozważają wprowadzenie do programu zajęć
nowego przedmiotu "bondologia". Zajęcia
miałby prowadzić m.in.
reżyser Patryk Vega (autor głośnych ostatnio
"Służb specjalnych"),
nie zweryfikowani oficerowie WSI i były premier RP Józef Oleksy umoczony przed laty
w aferę z "Olinem". Do tego szkolenia w Starych Kiejkutach oraz zajęcia dla prawdziwych twardzieli z cyklu "Mission impossible", czyli
np. wyżyć przez miesiąc jedząc tylko suchy makaron
Rysunki: Grzegorz Dolniak

O tegorocznej, samorządowej, kampanii wyborczej bardzo krótko - ależ to były nudy!

Aż 97 proc. mieszkańców Zachodniopomorskiego uważa się za
ludzi szczęśliwych. Tak wynika z badań TNS Polska „Szczęście w życiu
Polaków". Jesteśmy w absolutnej czołówce. Ale to, że tu nad Odrą
i Bałtykiem jesteśmy szczęśliwi, to żadna nowina. Przecież to widać
na co dzień. Te uśmiechnięte szeroko twarze szczecinian każdego
dnia na ulicach, oczy wypełnione radością, serdeczna i wesoła wymiana pozdrowień między nieznajomymi na przystankach tramwajowych i autobusowych. To wszystko codzienność. A już szczególnie
szczęście widać w kolejkach po zasiłek i pod urzędami pracy.
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Misjonarz
Adam Nergal Darski
Autor: Paulina Błaszkiewicz / Foto: Martyna Gumuła www.martynagumula.pl

Piękne, wrześniowe przedpołudnie. Z Adamem Darskim poznajemy się na chwilę przed
rozpoczęciem sesji zdjęciowej dla Prestiżu na terenie złomowca Baltic w Gdyni. To miejsce niezwykłe, specyficzne, które dzięki pasji właścicieli zaczarowało czasoprzestrzeń
- ujarzmiło upływający czas i stworzyło rzeczywistość alternatywną. Wiem, że dziwnie
brzmi, niemniej trzeba tam zajrzeć, by do końca zrozumieć, o czym mówię. Inna nazwa
tego miejsca to Najt Kluboskup - industrialna, surowa przestrzeń pełna najróżniejszych
przedmiotów z minionych epok, od sprzętów domowego użytku, przez urządzenia RTV
i AGD, po sprzęt militarny. Mój rozmówca, gdy wszedł do środka, zaniemówił. Podobnie
Lord Jack Knife, który wziął udział z Nergalem w sesji zdjęciowej. Lord to jeden z najbardziej znanych na świecie przedstawicieli subkultury barberskiej - w uproszczeniu brodaczy i wąsaczy. Z tym środowiskiem wiele wspólnego ma także bohater tego wywiadu,
Adam Nergal Darski.
Po kilkugodzinnej sesji niewiele mówiący dotychczas Nergal zmienia się w gadułę. Czas
na wywiad. - Pojedziesz ze mną - pyta? Nie mam wyjścia i chwilę później jestem z moim
rozmówcą w drodze do Sopotu. W tle słychać najnowszą płytę Johna Portera, a ja dziwię
się, że ten zwolennik najcięższych dźwięków słucha takiej muzyki. - Słucham dobrej muzyki - Porter, Julia Marcell, Organek - to tylko niektóre moje muzyczne odkrycia w ostatnim
czasie - mówi ze śmiechem Adam.
Dojechaliśmy na miejsce. Adam zaprasza mnie do swojego domu. - Chodź, zobaczysz jak
mieszkam, a ja zostawię rzeczy i pójdziemy na obiad - mówi. Stylowy dom robi wrażenie.
Królują tu czerń i biel oraz jasne przestronne wnętrza. Moją uwagę przykuwają czarne
świeczki, a Adam śmieje się z tego pod nosem. Wychodzimy przez taras, który przypomina ganek z dawnych filmów. - Widzisz tu jest jak na wsi. Spokój, cisza. Sąsiadka, która
łapie ostatnie promienie słońca, krzyczy do nas: dzień dobry.
Chwilę później siedzimy w jednej z sopockich knajp i zamawiamy sałatę z gruszkami
i kozim serem. Kim jest Adam Nergal Darski? Chłodnym i pewnym siebie facetem, który
uprawia personalny marketing? Nowym dyktatorem mody, a może królem życia? Przeczytajcie sami.
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esteś celebrytą?
A co to znaczy? Jeżeli zastanowimy się
nad etymologią tego słowa, to wydaje mi
się, że pochodzi ono od czasownika „cerebrare” czyli wielbić, sławić. Domyślam
się, że chodzi o celebrowanie życia i jeśli
to jest definicja, którą przyjmiemy, to chyba zawsze byłem celebrytą, bo zawsze
kochałem życie. Amor fati - umiłowanie
losu - jak mawiał jeden z moich mistrzów
Friedrich Nietzsche. To hasło, które zawsze mi przyświecało z tyłu
głowy i wiąże się ono z bezwzględną miłością do wszystkiego co
żyje, co nas inspiruje i co nas otacza. Oczywiście w kontekście popkulturowym słowo celebryta zyskało swoje nowe znaczenie i implikuje niefajne skojarzenia związane raczej z czymś, co jest próżne i
puste. To taki balon medialny, który się pompuje, ale nie ma w nim
żadnej treści. Ta definicja dotyczy ludzi, którzy nie inspirują świata,
ale są, błyszczą, a ktoś im robi zdjęcia - czasem oficjalnie, a czasem z
ukrycia. Zatem wszystko zależy od tego, jakie kryteria przyjmiemy...
Wiesz, chyba zacząłem za bardzo kombinować... Może powinienem od razu na dzień dobry postawić kreskę i powiedzieć: Nie, nie
jestem celebrytą, ale odpowiedziałem na to pytanie w ten sposób,
bo przede wszystkim jestem sobą.
Czyli kim?
Adamem Nergalem Darskim. W dalszej kolejności muzykiem i
artystą, który daje się też eksplorować do wielu innych projektów.
(uśmiech)
Niezwiązanych z muzyką.... Przejdźmy zatem do sedna. Przecież ty dzięki popularności, którą zdobyłeś możesz dziś sprzedać
ludziom projekt niekoniecznie muzyczny. Gdybyś był zwykłym,
szarym człowiekiem, który nie jest znany, to pewnie parę osób powiedziałoby o tym, co robisz, że jest nowatorskie i fajne, ale nie
wmówisz mi, że nie trzeba mieć znanej twarzy i nazwiska, by móc
promować nowe rzeczy...
Nie trzeba, ale ta twarz może ułatwić prowadzenie i promocję
jakiegoś projektu albo biznesu. Rozumiem, że nawiązujesz do Barberiana? To moje nowe dziecko, zabawka, szalenie inspirująca. Barberian to barbershop, czyli salon dla mężczyzn brodatych i wąsatych, ale nie tylko. To takie męskie SPA bez obciachu. To przestrzeń
dla nas, tylko dla nas. To miejsce charakterne, wyjątkowe, z bardzo
indywidualnym i charyzmatycznym stylem.
Barberian... fajnie brzmi!
Tak, ta nazwa to owoc słownego ping- ponga (śmiech). Pamiętam, że jeszcze rok temu ten projekt miał nazwę „Wąsy” i chciałem,
żeby właśnie tak zostało.
Bardzo po polsku
Tak, z Polską się kojarzy. Uważam, że ta nazwa była przewrotna i
fajna, ale jakiś czas później, na etapie omawiania koncepcji i filozofii, uznaliśmy, że „Wąsy” brzmią jednak za bardzo lokalnie. Pojawiło
się pytanie: A co jeśli ten nasz projekt eksploduje na świat? Jak Belg
albo Francuz będzie wymawiał „wąsy”? Nie chcemy utrudniać facetom życia, chcemy je ułatwiać (śmiech). Rzuciłem hasło „barberżyńca”...trawestacja słowa barbarzyńca.
Znowu gra słowna...
No tak. Barberzyńca, czyli po angielsku barberian. Uznaliśmy, że
to fantastyczna i bardzo oryginalna nazwa, ale wracając do twojego
pytania...
No właśnie. Liczę na odpowiedź
Tak, z premedytacją używam swojej twarzy i nawet idę z tą twarzą
i projektem do telewizji śniadaniowej, bo czuję misję, uczestniczę w
czymś fajnym i chcę to przekazywać dalej. Korzystam ze swojej twarzy, ale jednocześnie chcę postawić wyraźną granicę między tym,

co robię w zakresie kultury barberskiej, kultury wąsaczy i brodaczy
- jak zwał tak zwał - a między tym co robię z Behemothem.
Dla zespołu są granice?
Oczywiście. Nie chodzę z zespołem do pierwszego lepszego
programu w TV. Selektywnie podchodzę do mediów w których
chcemy się pokazywać. Przede wszystkim jesteśmy zespołem niszowym i tę niszę eksplorujemy... oraz pielęgnujemy. Pod niemalże
każdą szerokością geograficzną radzimy sobie świetnie. Nie potrzebujemy więc wspomagać się prasą tabloidową, bo to nie jest
nasz target. Nasi ludzie są zupełnie gdzie indziej, dlatego pilnuję tej
granicy do bólu.
Dla Barberiana robisz wyjątek?
Przekroczyłem już chyba wszystkie możliwe granice, ponieważ
uważam, że to jest świetny projekt. Takich lokali, gdzie goli i pielęgnuje się brody jest raptem kilka na naszej mapie. Kultura barberska w Polsce umarła dawno temu. Kiedyś też goliło się brzytwą, ale
to być może pamięta mój ojciec, ja urodziłem się za późno. Komuna
zrobiła swoje - mam tu na myśli porządek z małymi rzemieślnikami,
którzy uprawiali zawód golibrody. Renesans na golibrodę rozpoczął się w Europie kilka lat temu, a może nawet dobrą dekadę temu,
ale w Polsce ludzie dopiero się o tym dowiadują. Większość z nich
nadal nie ma jednak pojęcia o tym, kim jest barbierz. Chciałbym,
żeby słowo barber zaczęło funkcjonować w naszym języku i kulturze tak samo jak rzeźnik, młynarz, czy fryzjer. Barber, czyli bękart
fryzjerstwa... ale jednocześnie coś dużo więcej niż po prostu fryzjer
męski. To jest piękna koncepcja!
Kogo ty chcesz zarazić tą piękną koncepcją? Polskich mężczyzn?
Przede wszystkim, ale nie tylko... Założeniem Barberiana jest
stworzenie komfortowej przestrzeni dla mężczyzn, w której ci będą
się czuli po prostu dobrze. Bez obciachu, skrępowania i wstydu
będą mogli zadbać o siebie, o swój wygląd , ale nie tylko... Będą
mogli też porozmawiać i spędzać czas w świetnym towarzystwie.
Jedną z podstawowych zasad Barberiana jest współpraca z ludźmi,
z którymi mamy świetny przelot i rozumiemy się bez słów. Nie pracujemy z osobami toksycznymi i nie wchodzimy w sytuacje biznesowe, czy towarzyskie, które nam nie odpowiadają. Wszystko opiera
się na bardzo ludzkich, przyjacielskich zasadach. Zaobserwowałem,
że kobiety takiej przestrzeni mają mnóstwo. Mężczyźni niewiele.
Gdzie chodzą mężczyźni?
Idą do burdelu, na siłownię albo na piwo.
Stereotypowo.
Ale tak wygląda męska rzeczywistość. Wciąż jest bardzo zero jedynkowa. Warto pracować nad jej odczarowywaniem...
Jak polski facet idzie do fryzjera to już jest dobrze. Nie oszukujmy się - na wakacjach w Egipcie nadal spotkasz Polaka w skarpetach i sandałach. Jak ty chcesz zachęcić takiego faceta do pielęgnacji brody?!
Ci goście w sandałach ubranych na skarpety istnieli i istnieć będą,
ale to przecież tylko część naszego społeczeństwa. Jest też inna – to
ludzie coraz bardziej świadomi i otwarci. Myślę, że tego typu osób
będzie przybywać. Oczywiście to proces, który może trwać, ale co z
tego? Ok, możemy postawić krzyżyk i powiedzieć: Polacy są szarzy,
nie nadążają za światem, to pijacy i złodzieje, ale to będzie nie tylko
krzywdzące dla nas, ale i głupie. Lepiej zawsze widzieć szklankę do
połowy pełną. Bo przecież ten proces, o którym wspomniałem, już
się toczy: zdecydowanie więcej podróżujemy, a to oznacza, że uczymy się świata, zapraszamy go do siebie. Koncepcja Barberiana jest
takim zapraszaniem świata do Polski. To przenoszenie wspaniałej
subkultury na nasz grunt, także po to, aby wzbogacić nasz świat.
Zauważ, że cały czas rozmawiamy nie o biznesie, ale o misji.
Misjonarz Adam Nergal Darski...?
(śmiech) Prawda, że ładnie brzmi? Ważne w tym projekcie jest
to, że nie stoi za nim pan w garniturze z walizką pełną pieniędzy, ale
trzech zajawkowiczów - tylu jest inwestorów i wspólników w Barberianie. I my wszyscy wierzymy, że ten projekt jest skazany na powodzenie. Koniec i kropka. Takie rzeczy się czuje. To tak jak idziesz na
randkę i czujesz dziwne mrowienie, ekscytację. Mój organizm wysyła
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mi takie sygnały. Ta koncepcja jest spójna z moją osobowością. Zależy mi na tym, żeby trochę odczarować polskiego mężczyznę.
O tym mówiłam. A jak Ty dbasz o siebie?
Od czasu do czasu chadzam do kosmetyczki. Zdarza mi się robić manicure. Dbanie o siebie w moim przypadku wynika z czystej
higieny i poczucia estetyki. Zawsze było dla mnie oczywiste to, że
jeśli wymagam od kobiety, żeby dbała o siebie, to myślę, że kobieta ma prawo dokładnie tego samego wymagać od mężczyzn.
Krótka piłka, prosty rachunek. Myślę, że wielu facetów wciąż po
prostu tego nie rozumie. Być może to jakaś spuścizna patriarchatu, ale emancypacja kobiet robi swoje. Trzeba zainspirować mężczyzn i ich zachęcić. Jak przyjdą z ładnie ostrzyżoną brodą, nasmarowaną pachnącym olejem, to nikt nie będzie kwestionował
ich męskości ani orientacji seksualnej. Trudno o bardziej męski
atrybut, prawda?
No właśnie. Myślisz, że broda to dziś jedyny symbol męskości?
Nie jedyny, ale bardzo archetypiczny, wyrazisty, charyzmatyczny.
Jeżeli weźmiemy pod lupę kulturę grecką, hellenistyczną, to żadnego z przedstawicieli tej kultury, choćby filozofa, nie zobaczymy bez
brody. To ciekawostka historyczna, a zarazem dobry komentarz do
twojego pytania.
Sugerujesz, że broda jest symbolem mądrości?
Tak było od zarania...
Gdyby dzisiaj tak było...
Specjalnie odniosłem to do przeszłości. Dzisiaj oczywiście broda
nie oznacza, że mamy do czynienia z mędrcem... raczej z hipsterem
albo drwalem, choć przecież jedno nie wyklucza drugiego, prawda? (śmiech). Większość facetów jest zbudowana w taki sposób, że
w związku z cyklem biologicznym ubywa nam włosów tam, gdzie
byśmy chcieli je mieć. Nie będę wchodził w żadne szczegóły, ale
jeśli już rosną tam gdzie nie chcemy, to też możemy o nie zadbać,
uczynić z nich nasz atut. Takie myślenie jest naturalne i męskie.
A jak ktoś powie, że wizyta w salonie barberskim to przykład
snobizmu?
W odrobinie snobizmu nie ma nic złego tak samo jak egoizm w
zdrowych proporcjach jest ważny do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie, prawda? Po to zarabiamy pieniądze, żeby
je wydawać, często na siebie. Jeżeli zachowamy jakiś umiar i znamy
granice to ok. Po to przecież żyjemy.
Myślisz, że możesz być takim wzorem do naśladowania dla
mężczyzn albo ikoną stylu jak Prince, czy David Beckham?
Ja przede wszystkim jestem sobą. Mam jakieś pomysły w głowie,
które uważam za zdrowe, i które mam nadzieje trafiają na podatny
grunt. Ja bardzo dużo biorę od świata i bardzo dużo muszę oddawać. Tak samo jak inspirują mnie różne sytuacje, miejsca, kultury, czy ludzie, tak samo ja chciałbym coś dać od siebie i w efekcie
również inspirować świat, wzbogacać go. Energia musi płynąć. To
najzgrabniejszy komentarz do tego, o czym rozmawiamy. Chcę
żeby rzeczywistość była bardziej kolorowa, ciekawsza, pełna, wartościowa i kompletna. Za Barberianem zatem nie stoi artysta, tylko
misjonarz zajawkowicz (śmiech).
Ty to branie i dawanie przekładasz na wszystkie części życia?
Bliżej ci do altruisty, czy może jednak do egoisty?
Uczę się dawać. Bardzo powoli, ale się uczę. Ten proces u mnie
bardzo późno się zaczął. Jak śledzę biografie filantropów, to widzę,
że zaczynali od siebie. Kiedy zabezpieczył przyszłość swoją i swoich
najbliższych, kiedy zbudował już stabilny fundament, to przenosił
to dalej, na świat. Żeby pomagać komuś, to najpierw trzeba pomóc
sobie. Trzeba poczuć, że stąpa się po twardym gruncie. Podobnie
jest z inspiracją. Jestem naładowany tym, czym nasiąknąłem podróżując po świecie. Tym co zobaczyłem, przeczytałem, zwiedziłem...
a teraz to wszystko filtruję w sobie i muszę się tym podzielić ze światem. Jak nie będę się tym dzielił, to pęknę albo się uduszę. Powtórzę się, energia musi płynąć.
Jesteś otwartym człowiekiem?
Mam nadzieję, że bardzo.
To dosyć dojrzale zabrzmiało. Mam wrażenie, że wbrew pozorom jesteś strasznie poukładanym człowiekiem
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Nie wiem, ale jeżeli mnie zapytasz, gdzie widzę siebie za dziesięć
lat to...
To co? Nie boisz się takich pytań?
Nie. Przerabiałem takie pytania pracując z coachem i mądrze
jest je zadawać. Jeśli tylko chcemy, możemy zaplanować swoją
przyszłość. Oczywiście nie musimy tego robić, ale wtedy nie rozpaczajmy, że życie nam się nie klei lub że tracimy nad nim kontrolę.
Ja codziennie pracuję nad tym, żeby właśnie ogarniać, żeby dbać
o siebie, swoje życie, otoczenie, najbliższych. Mimo wrodzonego
buntu i kontestacji wyssanej z mlekiem matki odczuwam coraz
większą symbiozę i harmonię z otaczającym mnie światem. Ale
zaznaczam, że jest to proces. Nie mówię: jestem. Mówię: staję się.
Widzisz różnicę? Popełniłem miliony błędów i wciąż zdarzają mi się
fuck-upy, ale przynajmniej kierunek, w którym idę, staje się coraz
bardziej jasny.
A co z tym planowaniem życia?
Ja żyję chwilą. To pierwsza myśl z którą się budzę i z którą zasypiam. Tu i teraz to jedyna wartość, której jestem pewien, ale to nie
oznacza, że nie mogę planować przyszłości. Oczywiście są siły na
które nie mam wpływu: kataklizmy, wojny etc. ale już nie torturuję

siebie, bo coś jest poza moją kontrolą a tak kiedyś bywało... Jeżeli
żyjesz chwilą tak jak ja i potrafisz czerpać radość z codziennych,
nawet najmniejszych rytuałów życia, to tak zwany koniec cię mniej
przeraża. Śmierć cię mniej przeraża, brak jutra czyli jakiejś dalszej
perspektywy - bo najważniejsza jest obecność w tym właśnie momencie. Plany, które mam na jutro i na dwa lata wprzód owszem,
są dla mnie ważne ale nie jestem nimi chorobliwie zdeterminowany.
Czyli jak?
Są ludzie, którzy nawet jak osiągną zamierzony cel to i tak są
ciągle niezadowoleni, bo zawsze pragną czegoś więcej. Nauczyłem się robić stop - klatki. Czyli pauzy, dzięki którym przyglądam
się owocom swojej pracy, daję sobie chwilę na refleksję, na prostą
radość płynącą z obcowania z życiem. Dla mnie celem jest właśnie
ta chwila. Jest mnóstwo rzeczy, które się dzieją, cudownie byłoby,
żeby one się udały, ale nawet jak się coś zesra po drodze, to coraz
częściej wzruszam ramionami... i uśmiecham się do siebie. Wiesz,
jeśli ponury żniwiarz jutro wylosuje mój numerek, to umieram ze
świadomością, że naprawdę żyłem zajebistym życiem.

Powiedziałeś kiedyś, że nie wierzysz w Boga, ale wierzysz
w człowieka...
Maksim Gorki to powiedział, a ja mu to ukradłem i powtarzam.
Lubisz tak powtarzać?
Tak. Lubię też ludzi, bo potrzebuję ich do życia i symbiozy. Lubię
samotność tak samo jak lubię towarzystwo. Zachowuję właściwe
dla mnie proporcje.
Potrafisz się cieszyć z małych rzeczy?
Pewnie. Zobacz na tę sytuację. Jestem zdrowy, smakuje mi sałata
którą jem, jest piękna pogoda – w tych prostych sytuacjach zawiera się wszystko. Ta chwila nie potrzebuje niczego więcej. Otaczam
się fajnymi ludźmi, których potrzebuję i którym jestem potrzebny,
mam rodziców, którzy żyją i się kochają - a to dziś jest rzadkością. To
pierwsze przykłady, które przychodzą mi na myśl, bo są najbliżej.
A reszta?
Reszta się jakoś ułoży, nawet jeśli teraz się nie układa.
Masz poczucie zazdrości?
Nie, nie mam poczucia zazdrości wobec kogokolwiek ani czegokolwiek.
A może ty za dużo dostałeś od losu?
Bardzo dużo dostałem i jestem
za to bardzo wdzięczny.
Dziwny ten nasz wywiad. Spodziewałam się jakichś kontrowersji, a tu nic. Poukładany facet...
Przykro mi, że cie rozczarowałem (śmiech). Są ludzie, którzy
i tak znajdą kontrowersje we
wszystkim co robię.
Czym kierujesz się w życiu?
Mam wrażenie, że pokonujesz
wszystkie przeszkody, a poczucie strachu jest ci obce?
W ogóle nie kieruję się w życiu
strachem. Wielu ludzi ma zakorzeniony jakiś strach przed tym
co robią, ale ja do nich nie należę.
Zawsze kieruję się ciekawością.
Więcej... nieznane mnie podnieca.
A lubisz ryzyko?
Do pewnego stopnia tak.
Co to znaczy do pewnego
stopnia?
Np. nie pojechałbym do Afryki i
nie uprawiałbym seksu bez zabezpieczenia z tamtejszą dziewczyną.
Jest wiele takich przykładów. Nie
mam tych granic rozpisanych na
kartce, ale słucham intuicji. Wiem, czego nie przekroczę i już.
Masz tematy „tabu”?
Nie.
Kiedy czytałam twoją biografię miałam wrażenie, że powiedziałeś już chyba wszystko?
Mam nadzieję, że wszystkiego nie powiedziałem, bo to by świadczyło o tym, że jestem bardzo płytkim człowiekiem. Zgaduję, że historia tego kundla który krąży wokół naszego stołu jest bogatsza niż
400 stron mojej książki...
Zdradzisz mi, czego jeszcze nie powiedziałeś?
Kiedyś może (smiech).
Czego ci życzyć? W ogóle interesuje cię to, czego ludzie ci życzą?
Interesuje, bo uważam, że dobre i nawet te najbardziej błahe życzenia trzeba przyjmować i brać do siebie, do serca. To dobre słowo, energia, którą ktoś do ciebie wysyła. Nie jest mądre odrzucanie
tego. Zawsze przyjmę i szczerze podziękuję za życzenia zdrowia, bo
to jedyna rzecz, której nie jestem w stanie sobie kupić.
Zatem życzę ci zdrowia i dziękuję za rozmowę.
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Spec od ekstremalnych ujęć
Rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Łukasz Nazdraczew - Red Bull

Twierdzi, że nie sztuką jest pokazać ładną rzecz jako ładną, ale przeciętną jako
nieprzeciętną. Sam fotografuje rzeczy zdecydowanie nieprzeciętne.
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ukasza można spotkać uzbrojonego w sprzęt fotograficzny wszędzie tam gdzie adrenalina sięga zenitu: na zawodach kitesurfingu, wyścigach Formuły 1,
wyścigach motocrossowych, rajdach rowerów górskich. Podpatruje parkour’owców i tancerzy breakdance, jest także za kulisami zawodów, które dokumentuje. Szczecinianin Łukasz Nazdraczew zaczynał
w 1998 roku i od samego początku związany jest z Red Bullem. Należy
do elitarnej grupy fotografów, którzy współpracują z tą marką.
– Sportów ekstremalnych nie planowałem, wyszło w praniu. Nie
miałem nigdy fazy na siedzenie w tłumie fotografów podczas meczu piłki nożnej i pstrykaniu zdjęć jak leci – tłumaczy Łukasz.
Fotografia „extreme” jest dość wymagająca. Fotograf często pracuje sam na sam z zawodnikiem, który bardzo dużo ryzykuje.
– Powtarzam zawodnikom podczas sesji, że mogą się rozgrzać
między ujęciami, ale nie wolno im robić żadnych radykalnych trików

w miejscach gdzie nie robimy zdjęć. To ryzykowne dla nich i dla całego projektu. Wiem, że sportowcy mają wieczne ADHD, więc czasem musze pozrzędzić – mówi z uśmiechem.
W tym zawodzie nie ma powtórzeń, nie ma sytuacji, że sprzęt nie
zadziałał, czy, że nie takie światło.
– Pamiętam jak miałem okazję popracować przez kilka dni z Felixem Baumgartnerem, legendarnym austriackim spadochroniarzem. Nie był zadowolony ze zdjęć z finalnego skoku. Autografy
rozdawał na zdjęciu zrobionym w ostatnim przeskoku – dodaje.
Łukasz nie ma na koncie żadnych szkół fotograficznych czy zagranicznych kursów. Ukończył szczecińskie liceum plastyczne, gdzie
bardziej pociągało go snycerstwo. Jego pierwszym aparatem był
Smiena, później Zenit, który dostał od ojca.
– Robiłem zdjęcia kwiatkom i robaczkom pod płytami chodnikowymi. Później zacząłem chodzić w plenery ze statywem. Sport pojawił się razem z początkami Red Bulla w Polsce. I trwa do dziś.
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Droga wojownika
Rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Grzegorz Skorny i archiwum bohatera

Upór osła i krótka pamięć. Ale tak naprawę odwaga i spokój. Marcin Tomaszewski
jest wyjątkowym alpinistą. Nie interesuje go sam szczyt zdobywanej góry, tylko
droga, która na niego prowadzi… a ta zawsze jest najtrudniejsza.

d

laczego góry? Skąd ten pomysł?
Wspinaczka była dla mnie naturalną kontynuacją mierzenia się z własnymi słabościami.
Od dziecka walczyłem z chorobą, później przyszedł czas na judo i walkę z rzeczywistymi przeciwnikami. W którymś momencie zrozumiałem,
że za każdym razem mierzę się tak naprawdę
z samym sobą. Góry są doskonałym poligonem by poszukać siebie w sobie. Obcowanie z nimi powoduje, że wyciągają słabości,
zmuszają do rozwoju, wewnętrznego wyciszenia i refleksji. Dzięki
wspinaczce mogłem rozwijać swoje dobre cechy.
W takim razie, jakie trzeba mieć cechy w tym sporcie?
Upór osła i krótką pamięć (śmiech). Niejednokrotnie wspinając się
na trudny, wymagający szczyt przeżywamy rozterki. Często towarzyszy
nam niepewność, zmęczenie, trudne warunki atmosferyczne. Zmaganie się z nimi powoduje odporność na wszelkie niebezpieczeństwa,
a myśl o tym, że po złej pogodzie pojawi się słońce jest krzepiąca.
Góry z pewnością mają ze mnie niejednokrotnie ubaw. Podstawiają
pod nos smakowity kąsek by później unieść go wysoko ponad zasięgiem moich rąk. Nie walczę z nimi. Z czasem i one odpuszczają. Tak
też spotykamy się od czasu do czasu w cichym dialogu.
A w czym pomaga krótka pamięć?
Szybko przechodzę do kolejnego etapu po trudnych przejściach,

co jest bardzo istotną cechą u alpinisty. Gdybym po każdej wyprawie rozpamiętywał napotkane trudności, perspektywa podejścia
do kolejnego szczytu z pewnością by się znacznie oddaliła.
Wybrał pan specyficzny rodzaj wspinaczki. Nie interesuje pana
sam szczyt, tylko droga, która na niego prowadzi. Im trudniejsza
tym lepsza…
Mnie przede wszystkim interesuje zmaganie się z własnymi słabościami, a w momencie kiedy rozpocząłem przygodę ze wspinaczką
miałem lęk wysokości. W zderzeniu z niemożliwym mój charakter
powoduje, że pochylam się nad tym. Tak było ze wspinaniem. Najpierw lęk wysokości, później podziw w oglądanych albumach dla
pięknych górskich ścian nie do zdobycia i decyzja. Spakowałem
plecak i poszedłem w góry. Oczywiście był to długi proces.
Wspina się pan samotnie, ale także z kolegą, z którym współtworzy pan projekt „Cztery żywioły”.
Nie ukrywam, że jestem wymagającym partnerem górskim zarówno dla siebie jak i dla kolegów - zupełnie innym niż w życiu
prywatnym, gdzie daję fory najbliższym (śmiech). Projekt Cztery
Żywioły odnosi się do wspinaczki na najbardziej wymagających
ścianach świata w towarzystwie czterech żywiołów: Wiatr - Patagonia, Zimno - Alaska, Woda - Ziemia Baffina, Tropik - Wenezuela. Ideą
projektu jest wytyczenie czterech ekstremalnie trudnych dróg we
wspomnianych rejonach górskich. Wraz z projektem prowadzone
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Wspinam się od piętnastego roku życia, nikt, więc nie zna Marcina, który nie jest alpinistą. Każda osoba z moich bliskich zna mnie
jako człowieka, który jeździ na wyprawy, który szuka wyzwań. Każda
osoba, która ze mną obcuje godzi się na to. Pozbywając mnie alpinizmu, zabrano by mi spory kawałek mnie.
W górach jest pan twardym człowiekiem, ale w życiu niekoniecznie...
Staram się być przede wszystkim dobrym człowiekiem. Góry
nauczyły mnie, że należy dbać o partnera i jakby siła partnerstwa,
zespołu jest mierzona siłą tego najsłabszego.
Czego jeszcze góry pana nauczyły?
Potrafię się zorganizować i kiedy sytuacja tego wymaga podjąć
szybką decyzję.
Jest pan ojcem, ma pan rodzinę. Ma to wpływ na to, kim pan jest
i czym się pan zajmuje?
Moja życiowa partnerka szanuje moją pasję, bo sama kocha swoją. I dlatego mnie rozumie. Doskonale się różnimy (śmiech). Czuję
ogromne wsparcie ze strony rodziny. Mogę pozwolić sobie na bycie sobą. Moim dzieciom chcę przekazać, że warto realizować swoje marzenia w dobrym stylu pokonując wszelkie góry.
No właśnie, wspomniał pan o swojej narzeczonej aktorce Sylwii
Różyckiej. Bywa pan w teatrze?
Lubię teatr i tam właśnie poznałem Sylwię. Od kiedy jesteśmy
razem bywam tam częściej. Jednak to w górach czuje się najlepiej
(śmiech).
są testy sprzętu oraz odzieży wspinaczkowej pod kątem technologii sprawującej się w różnych warunkach atmosferycznych. Stąd też
pomysł powstania internetowego Sklepu 4 Żywioły, który w swojej
ofercie posiada tego rodzaju wyposażenie.
Samotna wspinaczka nie jest chyba dla każdego.
W przypadku solowej wyprawy wszystko zależy ode mnie, biorę
odpowiedzialność wyłącznie za siebie. I to jest coś, co daje poczucie lekkości, wolności.
A otarł się pan o śmierć? Znalazł w szczególnie niebezpiecznej
sytuacji?
Dwa razy. W Alpach Szwajcarskich wspinałem się samotnie na
północnej ścianie Eigeru. Będąc tysiąc metrów nad ziemią odpadłem od ściany ok. 25 metrów do momentu, aż zatrzymała mnie
lina. Niestety lecące kamienie połamały mi żebra. W ciągu kolejnych dziesięciu godzin zjechałem ze ściany, kilka razy mdlejąc. Dotarłem jednak w końcu do szpitala ku zdziwieniu lekarzy (śmiech).
W zaśnieżonych, lodowcowych górach wspinanie solo jest bardzo
niebezpieczne ze względu na liczne szczeliny śnieżne. Wspinając
się na ścianie Mt. Johnson na Alasce, którą zdobyłem w 2009 roku,
odpadłem z serakiem (od red. - wielotonowa bryła lodu tworząca
się w wyniku pękania lodowca) na grani szczytowej. Duet wspinający się taką granią związany jest ze sobą liną. Kiedy jedna z osób
spada na jedną stronę grani, druga skacze w drugą, równoważąc
i asekurując. Solista nie ma takiej możliwości. Znalazłem się po tej
części seraka, który leciał w dół. W ostatniej chwili udało mi sie rzucić na krawędź śniegu i czekanami zaczepić o lód. Miałem bardzo
dużo szczęścia, pode mną była tysiącmetrowa ściana.
Zawsze mnie zastanawiało to, jak alpiniści, będąc wysoko w górach i mając do dyspozycji kawałek skalnej półki, funkcjonują,
kiedy się nie wspinają? Co jedzą, jak wygląda wasza codzienna
higiena i wszystkie tzw. zwyczajne czynności?
Nie ma tam miejsca na romantyzm. Wstajemy bardzo wcześnie.
Pijemy kawę, jemy śniadanie, wspinamy się, pokonujemy nowe odcinki ściany, zjeżdżamy. Suszymy rzeczy albo w wiszącym namiocie
albo na skalnej półce. Jemy kolację, regenerujemy się, spisujemy
dzień w naszych notatnikach. Co do czynności fizjologicznych to
załatwiamy je tradycyjnie (śmiech). Najważniejsze jest to, żeby cały
czas być przypiętym do liny. Wszystko, począwszy od łyżki, którą
jemy aż do nas samych musi być przywiązane. Najdłużej spędziłem
w ścianie 25 dni. Kiedy zjechałem na dół poczułem się nieswojo.
Chodząc już po miejskich chodnikach potykałem się (śmiech).
Jak z pana pasją, zawodem, który jest tak niebezpieczny, radzą
sobie pana bliscy?

Marcin Tomaszewski, pseudonim Yeti, polski wspinacz, alpinista, instruktor. Wspina się od 22 lat. Znany jest z bardzo
trudnych przejść wielkościanowych. Wytyczna nowe drogi
w najbardziej niedostępnych i pionowych ścianach świata.
W 2009 roku rozpoczął realizacje projektu 4 Żywioły obejmujący wspinaczkę w czterech charakterystycznych rejonach
górskich (Patagonia, Alaska, Ziemia Baffina, Wenezuela).
W 2012 roku wytyczył (wraz z Markiem Raganowiczem) linię
Superbalance na Ziemi Baffina, oraz stanął na szczycie Cerro
Torre. Rok później wytyczył drogę Bushido na Great Trango
Tower w Pakistanie. Jest członkiem Kadry Narodowej w Alpinizmie, prowadzi własną szkołę wspinania. Na koncie ma
wiele nagród, m.in. „Kolosa” i „Travelera”. Prywatnie jest związany z aktorką Sylwią Różycką. Warto zajrzeć: www.marcintomaszewski.pl.
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Wybaczyłam losowi
Barbara Jaskierska
rozmawiał: Michał Stankiewicz / foto: archiwum bohaterki

Od blisko 30 lat kieruje w Szczecinie Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym. Znana jako twarda i energiczna osoba. Wychodzi i załatwi to co niemożliwe.
Dzięki jej uporowi powstało kilka nowoczesnych placówek, które rocznie obsługują dwa
i pół tysiąca chorych, niosą im nadzieję i wsparcie. Laureatka wielu nagród. I to co
najważniejsze - mama 42 letniej Ani. - To jej podporządkowałam swoje życie. Bez niej,
bez tej miłości nie byłoby tego wszystkiego - wyznaje. Czym jest miłość do dziecka,
czym jest poświęcenie, i na czym polega szczęście - opowiada Barbara Jaskierska
w rozmowie z Michałem Stankiewiczem.

m

yśli Pani czasem co by było gdyby Ania
była zdrowa?
Ania wskazała nam pewną drogę i staramy się tą drogą zgodnie podążać. My, czyli
ja i mój mąż Adam. Nie myślimy, że mogłoby być inaczej, nie porównujemy jej do rówieśników, nie zastanawiamy się nad tym
jak by było gdyby nie była upośledzona. Kochamy ją po prostu.
Czekając na dziecko oswajamy się z tym, że życie ulegnie zmia-

nie. Staramy się przygotować do tej nowej roli. Pani, pewnie jak
wszyscy rodzice chorych dzieci nie miała takiej szansy przygotowania się.
Żadna matka nie ma tak naprawdę szansy przygotować się i każda matka musi nauczyć się być matką. Na pewno kiedy okazuje się,
że dziecko jest z upośledzeniem umysłowym ta nasza rola jest trudniejsza. U nas było jeszcze inaczej. Anka urodziła się jako zdrowe
dziecko, potem 5 razy umierała, 5 razy była reanimowana, a ja 5
razy zaczynałam ją uczyć jeść i chodzić. Nie mieliśmy czasu myśleć,
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że będzie upośledzona. A kiedy już to wiedzieliśmy staraliśmy się
stworzyć świat dla niej i dla nas. Zawsze była na pierwszym planie.
Kiedy jest ten najtrudniejszy moment? Kiedy dowiadujesz się,
że twoje dziecko jest chore i to się nie zmieni?
Jak mówiłam Ania 5 razy umierała. I najtrudniejszy moment dla
mnie i Adama, był właśnie wtedy, baliśmy się, że Ania może nas
opuścić. Cała reszta była nie ważna. Najważniejsze, by była z nami.
Marzyliśmy, by żyła. I udało się.
Jak pojawiła się choroba?
Zaczęło się od ucisku w nocy, nagle Ania zaczynała dziwnie piszczeć, jakby ktoś ją dusił. Zaczęło się latanie po lekarzach, wielu mówiło, że jestem przewrażliwiona, bo była ładnym dzieckiem, dużym
i zadbanym, stąd nie wierzyli, że coś może być nie tak. Zresztą po
niej nie widać upośledzenia.
Jaka była diagnoza na początku?
Tzw. zespół Westa. Zaczęłam wtedy robić w pewnym sensie, drugi fakultet z neurologii. Starałam się nauczyć i dowiedzieć jak najwięcej, by być partnerem w rozmowie z lekarzami. Zadawano mi
pytania typu – czy zgadza się pani na takie i owakie badanie, bo
jest obciążające. Musiałam wiedzieć wszystko. Zespół Westa to taka
diagnoza, gdy nie wiadomo dokładnie o co chodzi, a dziecko wygląda na uszkodzone. Potem przechodzi w Zespół Lenoxa, a potem
w dokumentach lekarskich wpisuje się padaczkę. To była tylko ocena objawów, bo nie szukano przyczyny. Ania nie pasowała nikomu
do żadnego zespołu w sensie chorobowym.
Kiedy poznaliście właściwą diagnozę?
Ania przechodziła setki badań i to bardzo obciążających. I dopiero w Danii lekarze poszli w kierunku zaburzeń metabolizmu poszczepionkowego. Wtedy też zaczęto suplementować Anię, a nie
leczyć padaczkę, jak to było wcześniej. Wcześniej całe worki leków
woziliśmy, a one nic nie pomagały. Skutek bywał wręcz odwrotny.
W Danii stwierdzono więc, że to uszkodzenie przytarczyc. Czyli zaburzenia neurologiczne na podłożu metabolicznym.
Czyli najważniejsza okazała się właściwa dieta.
Tak. A to było wtedy niezwykle trudne, Ania przeżyła stan wojenny, kiedy w sklepach była tylko musztarda, a my musieliśmy stosować specjalistyczną dietę. Wtedy poznawaliśmy prawdziwych przyjaciół. Np. musiałam codziennie piec chleb z orzechów i piekłam
go, ale nie było orzechów. Puściłam informacje wśród znajomych
i był taki moment, że miałam 10 kilowy worek orzechów. Nie było
butów, a Ania musiała mieć specjalnie, żeby móc chodzić. Ktoś pomógł. I tak ze wszystkim. Obydwoje pracowaliśmy na uczelniach,
a leki, dieta – wszystko było drogie, więc mąż zaczął jeździć na kontrakty zagraniczne, by można było za to wszystko płacić.
Polscy lekarze zgodzili się z tą diagnozą?
Tak, znalazło się potem kilku lekarzy. Tylko, że w PRL-owskiej
wtedy były jeszcze inne szpitale i inne możliwości, no i inna akceptacja dla obecności rodziców w szpitalu. My nigdy nie chcieliśmy
zostawiać samej Anki w szpitalu. To było małe dziecko. Niektóre pobyty spowodowały u niej dodatkową niepełnosprawność, zaczęła
nabywać cechy autyzmu. Czuła się samotna, odrzucona, nie było
mamy, ani taty, a za to był ból. Nie rozumiała tego. Dlatego w końcu
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zaczęliśmy mówić stanowczo, że my zostajemy w szpitalu. Powtarzałam: „nie zostawię wam już dziecka bo, gdy mi je oddajecie do
domu to potem muszę pracować, by je w jeden kawałek zebrać
jako człowieka“. Pamiętam, że po jednym takim pobycie w szpitalu,
a hospitalizowano ją 18 razy – spytano mnie czy Ania jeszcze żyje.
Innym razem pewna osoba zaproponowała mi, żebym oddała ją do
domu opieki społecznej. Taka kiedyś była służba zdrowia wobec
upośledzonych. Na szczęście jak już poszła dobra suplementacja,
właściwe odżywianie to skończyły się pobyty w szpitalu. I tak się to
już 42 lata kręci.
Szukaliście informacji o tej szczepionce, która była przyczyną
choroby?
Szukaliśmy innych dzieci, które dostały szczepionkę z tym numerem. Znaleźliśmy 5, z czego tylko jedno przeżyło. Chłopiec z Warszawy. Jego babcia była pediatrą, więc też udało im się w miarę
wcześnie wyłapać na czym polega choroba. Chłopiec jest na poziomie Ani.
Zastanawialiście się, by pójść do sądu, domagać się odszkodowania, ukarania winnych?
To byłoby trudne, bo powiedziano nam, że to była szczepionka
brudna, no i pochodząca z kraju, który już nie istnieje pod tą nazwą.
Zresztą my nie robiliśmy żadnych kroków prawnych, bo szkoda było
nam czasu, trzeba było z dzieckiem pracować. Ale jak dzisiaj widzę
w telewizji jak matki walczą o swoje dzieci to chylę przed nimi głowę. W takich sprawach – dochodzenia praw i racji przed sądem – nikomu nie odmawiam, ani nie namawiam. To indywidualna decyzja.
Teraz Ania ma 42 lata. Jak wygląda dzień rodziny z dużym
dzieckiem?
– Wstaje się rano, zawsze tak samo. My często jeździmy z nią na
urlopy. Ludzie mogą sobie pospać, zaplanować rozrywki. My żyjemy wtedy rytmem Ani. Stałym. Codzienne spacery, kąpanie się
w morzu. No i zawsze z tyłu głowy mamy to, by się nie przeziębiła,
by miała specjalne buty, by były lekarstwa, posiłki o równych godzinach. Dla nas to automat. Żyjemy w takim rytmie już tak długo,
że nie jest dla nas trudny i czasem dziwimy się, że to inni mogą żyć
inaczej. Dzięki temu mamy w sobie dużo radości życia.
Tak dużo, że postanowiła Pani zająć się pomocą innym ludziom.
Tak, ale to wynika z egoizmu. Bo, gdybym nie zrobiła tzw. wczesnej interwencji, to moja córka nie miałaby być gdzie rehabilitowana. Gdybym nie zrobiła ośrodka edukacyjnego to Ania nie mogłaby realizować dla siebie dostosowanego programu edukacyjnego.
Gdybym nie zrobiła warsztatu terapii zajęciowej to nie miałaby
miejsca dla siebie w dorosłym życiu.
A kiedy nastąpił ten moment, że zaczęła Pani zajmować się także innymi dziećmi i rodzinami?
Zdarzało mi się chodzić po domach, gdzie ktoś powiedział, że
jest takie dziecko. Bo każdy myśli, że jest sam z takim problemem,
a potem okazuje się, że jest nas 10, 50, 100, czy 200. I okazuje się,
że możemy z kimś o tym porozmawiać. Poza tym kiedyś społeczeństwo uważało, że takie dzieci rodzą się w patologii społecznej, więc
my jako rodzice takich dzieci musieliśmy jeszcze dodatkowo udoREKLAMA
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ludzie

wadniać, że nie jest się z patologii alkoholowej, że jest się człowiekiem po studiach, że ma się wiedzę. No, a przyczyny upośledzeń są
bardzo różne – genetyczne, środowiskowe, w sensie chemii i zatrucia środowiska. Błędy przy porodach, czy w końcu polekowe.
No i w końcu rzuciła Pani pracę na uczelni i całkowicie poświęciła pracy w ośrodkach dla upośledzonych.
Bardzo długo było to równoległe, ale doczekałam momentu
kiedy była taka ustawa, że matka dziecka niepełnosprawnego od
dzieciństwa, po 20 latach pracy może przejść na emeryturę, to było
chyba aż 400 zł. Ale przeszłam, bo było mi trudno godzić pracę zawodową w instytucie okrętowym. To było w 1990 roku, a kołu szefuję już od 1984.
Dzisiaj to już duża instytucja. Macie kilka ośrodków, dajecie pomoc chyba na każdym etapie choroby.
Tak, rocznie pomagamy 2, 5 tys. osób. Ale to dzięki całemu zespołowi. Bo ludzie tutaj są najważniejsi. I ci, którym pomagamy i ci,

którzy pomagają. Pracują u nas fachowcy, osoby niespokrewnione
z chorymi, ale i też takie, które mają dzieci upośledzone. Jesteśmy
taką dużą rodziną.
Jest Pani szczęśliwa?
Tak. Nie byłam przygotowana na chorobę Ani, bo nikt z nas nie
byłby przygotowany, bo nie ma możliwości. Wtedy każdy bałby się
mieć dzieci. Znam matki, gdzie pierwsze dziecko było upośledzone, potem pojawiła się druga ciąża, badania i wychodzą nieprawidłowości. A matka mówi urodzę. I urodziła, dzisiaj chłopiec jednej
kończy studia. A miał być upośledzony. Nie do końca jeszcze mamy
wiedzę medyczną, nie zawsze się sprawdza, no i nie znamy sił natury. To zawsze dylemat czy podjąć ryzyko, czy nie. My chcieliśmy
mieć jeszcze dzieci, ale wyszło, że nie mamy. To są trudne wspomnienia. Ja wybaczyłam losowi, choć nie zapomniałam. No i każdy
z nas, ma coś do zrobienia na świecie, jedni chcą to zrobić, inni nie.
Ja robię. I jestem szczęśliwa.

REKLAMA

stomatologia estetyczna

Iwona Pawlak

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
ul. Mickiewicza 172/3, 71-200 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmial.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973
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Recepta na dziecko
Autor: Izabela Magiera / rysunki: Henryk Sawka, foto: Miguel Gaudencio

Palenie papierosów, ciągłe rozmowy telefoniczne, hektolitry wypijanej kawy,
to znak naszych czasów. Staracie się o dziecko? Sprawdźcie jak styl życia
wpływa na waszą płodność.

w

yobraźmy sobie parę po trzydziestce.
Realizują swoje pasje, robią karierę
- ona jest nauczycielką, on prowadzi
własną firmę. Na pierwszy rzut oka
mają wszystko. Za wyjątkiem dziecka.
Temat rodzicielstwa ciągle odkładali na później – bo kariera, stresująca
praca, brak mieszkania. Kiedy zaczęli w końcu starać się o dziecko
pojawiły się problemy. Gdzie może tkwić przyczyna?
- To jak żyjemy ma ogromny wpływ na naszą płodność – nie
ma wątpliwości profesor Rafał Kurzawa. - Pierwszy i najważniejszy
aspekt to wiek. Płodność kobiet trzydziestoletnich jest dwukrotnie
mniejsza od płodności kobiet dwudziestoletnich - i czas jest nieubłagany. - Starzenie dotyczy kobiet i mężczyzn, jednak mężczyźni
starzeją się pod tym względem wolniej. U kobiet drastycznie spada
płodność po 35 roku życia.
Kolejny przeciwnikiem płodności może być obsesyjne myślenie
o ciąży. Kiedy kobieta i mężczyzna miesiącami starają się o dziecko,

wszystko wytrąca ich z równowagi. A im bardziej się napinają, tym
trudniej osiągnąć cel.
- Stres związany z pragnieniem zajścia w ciążę może obniżać popęd seksualny i satysfakcję ze współżycia – wyjaśnia profesor Kurzawa. - Robi się błędne koło - im bardziej się stresują, tym mniejszą
mają ochotę na seks i tym samym mniejszą szansę na poczęcie
dziecka.
Seks na receptę
Kolejny przeciwnik na drodze do dziecka to arytmetyka. Organizm nie poddaje się matematycznym regułom i „celowanie” w dni
płodne może być zawodne.
- Określanie czasu współżycia na podstawie metod wyznaczania
owulacji lub trzymanie się ściśle ustalonego harmonogramu powoduje stres i wywiera negatywny wpływ na skuteczność współżyciauważa profesor Kurzawa. - Receptą jak regularny i jest najbardziej
spontaniczny seks. Warto też wspomnieć, że prawdopodobieństwo
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parametry nasienia. Natomiast
ciąży okazuje się największe,
papierosy to prawdziwy „kiler”
gdy stosunek odbywa się dzień
Prof. Rafał Kurzawa, szef Sekcji Płodności
płodności.
przed owulacją, bowiem w dniu
i Niepłodności Polskiego Towarzystwa
- Nie ma równie niekorzystneowulacji jest mniejsze.
Ginekologicznego oraz Kliniki Medycygo czynnika obniżającego płod– Największa szansa na zapłodny Rozrodu i Ginekologii UM w Szczeciność jak palenie papierosów.
nienie jest wtedy, kiedy kobieta
nie. Ekspert Ośrodka Studiów nad PłodPara, w której jeden z partnerów
współżyje przez cały cykl dwa,
nością Człowieka, prezes szczecińskiej
pali, ma aż o połowę zmniejszotrzy razy w tygodniu. To gwarankliniki Vitrolive. Współautor programu
ną płodność w porównaniu z patuje, że w jej drogach rodnych
rządowego o In vitro.
rami niepalącymi – przestrzega
cały czas egzystują zdolne do zaprof. Kurzawa. Nie można tak
płodnienia plemniki – mówi prof.
powiedzieć na przykład o piciu
Kurzawa. Jeżeli współżycie jest
alkoholu. Tylko skrajne ilości alkoholu spożywane w sposób regurzadsze, płodność natychmiast spada.
Receptą na poczęcie dziecka jest nie tylko spontaniczność i regu- larny wpływają na płodność. Natomiast duże ilości spożywanej kolarność, ale i... satysfakcja ze współżycia. Krótko mówiąc sprzymie- feiny (powyżej 5 filiżanek kawy dziennie) mogą zmniejszać szansę na zajście w ciąże. Umiarkowane spożycie kofeiny przed lub
rzeńcem w zapłodnieniu może być kobiecy orgazm.
- To prawda, chociaż nie mamy na to naukowych dowodów. Być w okresie ciąży nie wpływa niekorzystnie na płodność ani ciążę. U
może jest to związane z naturalnymi skurczami, które ułatwiają prze- mężczyzn spożycie kofeiny nie ma żadnego wpływu na parametry
mieszczanie się plemników do macicy. Miłe Panie warto, zatem prze- nasienia.
Jakkolwiek lampka wina czy małe piwo wieczorem nie wpłyną na
żywać orgazm… regularnie – dodaje z uśmiechem profesor. - Poza
tym satysfakcja z życia seksualnego zachęca do częstszego współży- jakość nasienia, ale przeszkodzić mogą przedmioty, które na stałe
już wpisały się w nasze życie: laptop, telefon komórkowy.
cia, co może oznaczać większą możliwość na zajście w ciąże.
- Używanie telefonów komórkowych wpływa negatywnie na
Natomiast pozycja, w jakiej się kochamy, czy pozycja po stosunkoncentrację, ruchliwość, żywotność i morfologię plemników –
ku, to mit w który wierzy sporo kobiet.
- Pogląd wielu kobiet, że leżenie na wznak przez pewien czas po nie ma wątpliwości profesor. - Trzymanie laptopa na kolanach
stosunku (co ma ułatwiać transport plemników i zapobiega wydo- podnosi temperaturę w worku mosznowym, co może mieć
staniu się nasienia z pochwy) nie ma uzasadnienia naukowego – wy- wpływ na jakość plemników. Warto o tym pamiętać przy staraniach o dziecko.
jaśnia nasz ekspert.
Podsumowując pary zdrowo odżywiające się, aktywne fizycznie,
wolne od nałogów i chorób oraz nienarażone na wysoki poziom
Kawa i papierosy
stresu mają większe szanse na to, by zostać rodzicami.
- Mówiąc wprost, sami sobie tę niepłodność fundujemy swoimi
W przypadku używek takich jak kawa, alkohol i papierosy sprawa nie jest jednoznaczna. Część badań wskazuje, że alkohol wy- działaniami i trybem życia, co oznacza, że mamy spory wpływ na to,
wiera szkodliwy wpływ, inne sugerują, że może zwiększać płod- aby sobie pomóc i zwiększyć szansę na dziecko - dodaje profesor
ność. U mężczyzn spożycie alkoholu nie wpływa niekorzystnie na Kurzawa.
www.vitrolive.pl
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czym jeżdżę?

Mercedes w wersji de lux
Autor: Andrzej Kus / foto: Dagna Drążkowska

Skóra z Bentleya, nowoczesny system audio, dokładka AMG. To tylko kilka elementów,
o które został wzbogacony Mercedes R107 SL 450 z 1979 roku. Jego przebudowa
trwała osiem miesięcy. Efekt jest niesamowity.

motoryzacja

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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a

uto zostało rozebrane do gołej karoserii i zbudowane od nowa. Silnik 4, 5l V8 o mocy 220
koni mechanicznych przeszedł kapitalny remont. Część elementów w komorze silnika
mechanicy zdemontowali, część schowali.
Wszystko po to, by był jak najbardziej wyeksponowany.
– Zawieszenie zostało całkowicie rozebrane,
jego elementy wylakierowane. Wymieniliśmy zużyte podzespoły,
wszystko poddaliśmy dokładnej konserwacji. Felgi na specjalne
zamówienie przygotowali nasi podwykonawcy z Warszawy. Teraz
w Mercedesie są customowe 17-calowe felgi zrobione na bazie
oryginalnych – mówi Mateusz Zakrzewski, właściciel firmy ReinCARnation, która przebudowywała samochód.
Auto ozdabiają nowe chromowane elementy. Nadwozie, które
wcześniej było czarne, jest teraz stalowe. Zastosowano w nim ciekawe połączenie. Mimo że mamy do czynienia z amerykańskim modelem, według mechaników, bardziej elegancko wyglądał zderzak
z wersji europejskiej. Oryginalne pozostawiono jednak lampy.

– W Mercedesie zamontowaliśmy także dokładkę AMG. SL został
mocno obniżony. Mimo to nie stracił na komforcie jazdy. Jest bardzo wygodny oraz doskonale przystosowany do naszych warunków
drogowych – przyznaje Mateusz Zakrzewski. – Szereg zmian wprowadziliśmy również wewnątrz pojazdu.
Rzeczywiście kabina robi ogromne wrażenie. Na siedzeniach znalazła się skórzana tapicerka pochodząca z Bentleya. Kierownica jest
drewniana, rzadko spotykana. Przeróbce zostały poddane wszystkie drewniane elementy. Zmieniono ich kolor oraz fornir. Właściciel
zażyczył sobie także profesjonalny system audio. Samochód został
w tym celu specjalnie wyciszony. Z przodu widzimy radio w starym
stylu. W rzeczywistości jest to nowoczesne urządzenie na pilota
z wbudowanymi nowoczesnymi rozwiązaniami: możliwością odtwarzania plików MP3, wejściem USB itp. Współgra z nim siedem
głośników, w tym jeden basowy.
Przebudowa samochodu trwała osiem miesięcy. Właściciel był
już Mercedesem na zlocie pod Radomiem. Tam SL zrobił prawdziwą furorę. Tam otrzymał zaproszenie na kolejny zlot oldtimerów,
tym razem do Budapesztu.

motoryzacja
cego dynamikę manewrowania. Każdy, kto
zdecyduje się na zamówienie nowego RC
F do końca 2014 roku, otrzyma specjalny
rabat, nawet do 27 tys. zł w ofercie przedsprzedaży. kt

pozwoliło zachować więcej przestrzeni,
a panoramiczny, przeszklony dach zapewnia bardzo dobre doświetlenie kabiny, nie
powodując przenikania ciepła. Kierowców
mogą także zainteresować obniżone koszty użytkowania, osiągnięte m.in. poprzez
znaczną redukcję masy, co pozwala łączyć
przyjemność jazdy z niskim spalaniem. kt

l

exus Szczecin Kozłowski jako jeden
z pierwszych salonów w Polsce będzie dysponował nowym Lexusem RC
w wersji F SPORT. Wersja testowa pojawi
się już w grudniu.
Europejska premiera nowego coupe
RC miała miejsce na Geneva Motor Show
2014. Dla dynamicznej wersji F SPORT była
to premiera światowa. Coupe będzie dostępne z dwoma układami napędowymi.
2,5-litrowy silnik pracujący w całkowicie
hybrydowym układzie w modelu RC 300h,
zostanie zaprezentowany na rynku europejskim w trakcie 2015 roku, a większy, 3,5litrowy silnik V6 wypuszczony zostanie tylko
na rynek rosyjski pod koniec roku bieżącego. Wersja F SPORT będzie jednak mogła
pochwalić się jeszcze większą mocą. Silnik
V8, wyposażony w 5-litrową, 32-zaworową
jednostkę napędową, dysponującą mocą
ponad 450 KM i momentem obrotowym
ponad 520 Nm czyni to auto najmocniejszym z dotychczasowych modeli F. Sportowa wersja to jednak przede wszystkim
udoskonalona dynamika jazdy, osiągnięta
m.in. przez specjalne modyfikacje przedniego i tylnego zawieszenia, zastosowanie
zawieszenia pneumatycznego o zmiennej
charakterystyce AVSi układu wspomagają-

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Specjalista
od designu

Premiera trójki
wspaniałych

w

Fot. Łukasz Makowski

Sportowy Lexus RC

sektorze hatchbacków pojawiła
się kolejna nowość. Citroen C4
Cactus wyróżnia się unikalnym designem,
łącząc funkcjonalność z niebanalnym wyglądem.
Koncentrując się na tym, co ważne dla
klientów, zastosowano rozwiązania, które
zapewniają więcej stylu, komfortu i użytecznych technologii w niższej cenie. Indywidualny charakter auta podkreślają przede
wszystkim panele Airbumps, dostępne
w kilku wersjach kolorystycznych. Umieszczone na bocznych listwach i zderzakach,
urozmaicają gładkie powierzchnie samochodu, ale przede wszystkim skutecznie
chronią karoserię przed drobnymi uszkodzeniami. Elastyczna obudowa wypełniona
kapsułami z powietrzem amortyzuje lekkie
uderzenia. Wnętrze wyróżniają szerokie
siedziska przednie, stylizowane na sofę,
a także w pełni cyfrowy interfejs w kokpicie.
Bezpieczeństwo zapewnia m.in. zainstalowana w dachu poduszka powietrzna dla
pasażera. Takie nowatorskie rozwiązanie
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w

pierwszy weekend października
w salonie DDB Auto Bogacka odbyła się premiera trzech modeli MercedesBenz.

Podczas dni otwartych Mercedesa zaprezentowano: rodzinnego C Kombi, limuzynę
CLS Coupé oraz długo wyczekiwanego
Coupé Klasy S, który wśród odwiedzających budził najwięcej emocji. Spośród premierowych modeli S Coupé wyróżniał się
sportową sylwetką, silnikiem V8 o mocy
455 KM oraz systemem oświetlenia ILS LED
z kryształkami Swarovskiego w reflektorach. Nowy model został także wyposażony
w Intelligent Drive – system rozpoznający
zagrożenia na drodze. Mercedes S Coupé
jest dostępny również w mocniejszej wersji
V8 o pojemności 5, 5 l i zawrotnej mocy…
585 KM. Mercedes klasy CLS pokazany był
w dwóch wersjach: Coupé i Shooting Break, klasa C zaprezentowała swoje walory
w wersji kombi. Bez wątpienia każdy z modeli olśniewał klasą, formą i niestandardowym wyposażeniem.
kt
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ZAPRASZAMY NA KOMPLEKSOWE
SPRAWDZENIE AUTA PRZED ZIMĄ
USŁUGA GRATIS
AUTOCENTER BMW
UL. BĘDARGOWO 30
72-005 PRZECŁAW
tel.+48793760400
biuro@bmw-autocenter.pl
www.bmw-autocenter.pl
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Zaprojektuj
sobie sofę
Sofa, fotel czy narożnik, to nie tylko atrakcyjny element wystroju naszego domu. Dzięki
rozwiązaniom, zastosowanym w meblach ROM, nie musimy rezygnować z pięknego
designu, żeby zapewnić sobie wymarzony komfort.

design
PREZENTACJA

ROM - Tiago

ROM - Chronos

t

o na niej odpoczywamy po całym dniu pracy, dlatego tak ważne jest, żeby kanapa spełniała wszystkie
wymagania. Belgijska firma ROM, produkująca meble w Polsce, jako jedna z niewielu na świecie oferuje rozwiązania, pozwalające dostosować wymiary
wypoczynków do wymagań klienta. Można też dopasować twardość sofy do indywidualnych upodobań poprzez wybór rodzaju sprężyn i pianki wysoko elastycznej. Użycie takich materiałów zapewnia długowieczność mebla i przyjemność użytkowania.

ROM - Leonis

Wybrana sofa może „rosnąć” także w wersji narożnikowej – maksymalna długość jednego boku to aż 340 cm! Przebojem jest także
technologia AquaClean, dzięki której materiał obiciowy jest przystosowany dla dzieci, a wszelkie zabrudzenia można usunąć za pomocą mokrej gąbki. Kanapy ROM produkowane są w kilku opcjach:
z funkcją spania, relaksu czy zwiększenia komfortu poprzez zmianę
głębokości siedzenia. Dzięki wsparciu firmy Inlogic można je podłączyć do systemu inteligentnego domu. Co istotne, klient nie kupuje
kota w worku.
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Kanapy ROM można obejrzeć i wypróbować
w szczecińskim salonie ART TOP, który współpracuje
z tą firmą już od 15 lat. Dzięki specjalnej aplikacji na iPadzie, przed zakupem, można obejrzeć i zaprojektować
wybrany mebel w kilkudziesięciu wielkościach i ponad
500 wariantach kolorystycznych, z kilkoma wersjami
nóżek, oparć i ruchomych zagłówków.

ROM - Mira
ROM - Mira

ROM - Deimos

ROM - Pallas

ROM - Chili

MDD - Mito
ART TOP piekne meble do biura - www.mdd.pl

MDD - OgiQ

MDD - OgiA

Aranżacja wnętrz - GRATIS

RATY 30x0%

Bez obowiązkowego ubezpieczenia

HIT
W

Y

CENA SOFY 3 OSOBOWEJ
OD 3453 ZŁ
P

O

C

Z

Y

N

E

K

A N T I G U A
lekka, nowoczesna linia
SOFY ROM DO WYBORU
- wielkość co 20 cm
- funkcja spania
- funkcja elektrycznego
relaksu
- 500 tkanin i skór
w w w .

r o m

. b e

do domu i biura
Szczecin – Centrum
ul. Chodkiewicza 6 (TURZYN)
tel. 91 485 05 55, pn. – pt. 10-18
Centrum Meblowe Top Shopping
ul. Hangarowa 13 / Struga (PARTER)
tel. 91 469 52 91, pn.-sb. 10–20, nd. 10-16
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KASKADA
STYLU

Home&You 29 zł

W

brew powszechnej opinii długie jesienne wieczory mogą być
bardzo przyjemne. Otuleni puszystym kocem, w ciepłych kapciach i z filiżanką ulubionej, gorącej herbaty w końcu możemy oddać się błogiemu
lenistwu. Blask świec umili czas spędzony w towarzystwie bliskiej osoby
lub z przyjemną lekturą w ręku. Tymczasem gorący termofor w mięciutkim, polarowym pokrowcu, pod ciepłą pościelą rozgrzeje łóżko jeszcze
przed naszym przybyciem, a wesoły, reniferowy wzór poprawi nam humor z samego rana. Barwy srebra, bieli i obowiązkowej czerwieni delikatnie przypomną nam, że powoli zbliża się Boże Narodzenie. Drobne
bibeloty – kryształowe i porcelanowe anioły, amorki oraz połyskliwe
zawieszki subtelnie wprowadzą nas w świąteczny nastrój, a wszyscy goście będą pod urokiem jesienno – zimowego wystroju naszego domu.
Duka 19,90 zł
Home&You 55 zł

Mensa Home 399 zł

AD Loving Home 33,90 zł
Rosenthal

AD Loving Home 22,90 zł

Home&You 49 zł

Mensa Home

Duka

Rosenthal 165 zł

Duka
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Okrasa, sztafaż i butaforia
Autor: Daniel Źródlewski / foto: Dagna Drążkowska

Nowy gmach Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza, projektu
hiszpańskiego Studio Barozzi Veiga, jeszcze zanim powstał stał się ikoną architektury
Szczecina. O nowej Filharmonii powiedziano już niemal wszystko i niemal wszędzie.
Prestiż też chce powiedzieć, ale nieco inaczej. Po otwarciu, i tym samym możliwości
zajrzenia do wnętrz, Filharmonia Szczecińska śmiało może poszczycić się jeszcze
jednym mianem - ikony designu. To wnętrzarska wirtuozeria.

w

nętrza nowego budynku potwierdzają główne założenia czy filozofię projektantów, którzy uważają, że istotna
jest nie tyle czystość projektu, ile
czystość myśli i idei. Tu wszystko jest
czyste i harmonijne. Tu wszystko do
siebie pasuje. Tu wszystko współgra.
Już po wejściu, kiedy opuścimy wzrok, zupełnie niezależnie od
naszej woli meandrujący po widowiskowej przestrzeni holu (na

pierwszy rzut oka geometrycznie niemożliwej), zachwyca unikalny
wzór posadzki.
– Kafle były specjalnie projektowane dla szczecińskiej Filharmonii
przez uznaną firmę z hiszpańskiej Majorki, a wykonane są z białego
betonu z domieszką mączki marmurowej - opowiada Kamila Matczak, rzeczniczka Filharmonii, cierpliwie oprowadzająca nas po niezwykłych wnętrzach nowej siedziby.
Wirtuozerię projektantów wyraźnie widać także w udanej próbie
zamaskowania wszelkich kulis.

design
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Niewidoczne, scalone ze strukturą ściany drzwi na zaplecze (intrygujące, że pracownicy instytucji odnajdują i otwierają je bez najmniejszych problemów, bezbłędnie za każdym razem w nie trafiając), to ukryte tamże wszelkie urządzenia techniczne, grzewcze czy
elektryczne. To wreszcie kontuary kasy i baru, skrywające w swoich
wnętrzach wszystko, co potrzebne do sprawnego funkcjonowania,
a zakłócające rytm przestrzeni. W sterylną biel, niczym anegdotyczny biały niedźwiedź na śniegu, wtapiają się stoliki i krzesła kawiarni.
Także świetnie dobrane, o nowoczesnej, lecz subtelnej linii. Wieszaki w szatni, oprawy wiszących lamp nad przyszłym sklepem z płytami, wszelkie inne butaforia, a nawet piktogramy kierunkowe i informacyjne nie próbują się wyróżniać. Specjalnie projektowane kosze
na śmieci zlewają się ze ścianami. O funkcji mówią jedynie foliowe
worki albo wcześniej już wrzucone odpady. Wszystkie sprzęty podporządkowują się kolorem, kształtem, gabarytami głównej myśli
projektantów. Na uwagę zasługują świetnie dobrane meble – pufy
(białe drewno plus surowy szary filc), sofy, fotele czy krzesła. Świetnie korespondują z wnętrzem, czyli nie zakłócają… Kamila Matczak
zdradza nam jeszcze coś, na co mało kto zwróci uwagę.
– Zadbano tu o takie niuanse jak… numeracja foteli w salach koncertowych. Te w głównej sali, pozłacanej płatkami szlagmetalu, wyszyte są
nicią złotą. Numeracja miejsc w kameralnej sali srebrnej – srebrną.

Swoistym negatywem dla białych ogólnodostępnych wnętrz są
toalety. Tutaj dominuje czerń. Jednak dobór armatury – zlewów,
muszli, pisuarów – oraz wszelkiego innego higienicznego sprzętu
i wyposażenia także wskazuje na przemyślany wybór, nie próbujący nawet nieznacznie odbiegać od przyjętego fasonu pozostałych
wnętrz.
– Nawet wnętrza niedostępne dla widzów – zaplecze dla muzyków, garderoby, pomieszczenia techniczne i biurowe (open space
z intrygującym szklanym świetlikiem przyp. red) nie tracą designerskiego impetu. Szafki na instrumenty, pulpit inspicjenta, biurka,
krzesła, wyposażenie sali konferencyjnej kontynuują klasę i wzory
z otwartych dla widzów pomieszczeń.
Na deser pozostaje jeszcze wizyta w VIP Room-ie. Pierwszym gościem, podczas koncertu inauguracyjnego był prezydent Bronisław
Komorowski. Nie każdy będzie miał szansę wysłuchać stąd koncertu, choć przyznać trzeba, że to… trudne. Bo jak skupić się na muzyce, kiedy znajdujemy się w fenomenalnie urządzonym (nieregularnych kształtów skórzane fotele, tak samo fantazyjnie powykręcane
stoliki) czarnym pomieszczeniu, z trójkątnym oknem wychodzącym
na złotą salę koncertową. Patrzeć czy słuchać? Patrzeć i słuchać.
W każdej z wyjątkowych przestrzeni szczecińskiej świątyni muzyki
i… designu.
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Design po szczecińsku

fot. Joanna Jaroszek / Re’Form

zczeciński design ma się wyśmienicie. W ciepły październikowy dzień w OFF Marinie powiało Berlinem
i to z jego najlepszej strony. Zorganizowany tu po raz
pierwszy Design Day, który przyciągnął 60 wystawców
i tłumy ludzi, pokazał, że w mieście tworzą absolutnie utalentowani
ludzie. Kartonowe meble, lampy z betonu, ręcznie szyte pluszaki,
biżuteria z recyklingu, oryginalne ubrania i akcesoria, stylowe naczynia czy pościel wyglądająca jak… siano. Wszystkie rzeczy gatunkowo na najwyższym poziomie, klasa europejska. I co najważniejsze, całkowicie do codziennego użytku. W czasach kiedy ludzie
zaczynają mieć dość jednakowych mebli w stylu „Ikea”, ubrań z sieciówek i korporacyjnych produktów, autorskie projekty są towarem
pożądanym i modnym. Są piękne, praktyczne i co najważniejsze mają duszę.
ad

REKLAMA
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Filozofia
zdrowego życia

Studio pielęgnacji ciała i ducha „Filozofia
Piękna” rusza w nowym miejscu i z nową
koncepcją. Oferuje bogaty wachlarz
zabiegów, które łączą różne elementy
zdrowego i świadomego stylu życia.

l

okal przeniósł się zaledwie 50 metrów od swojej dawnej
siedziby i wzbogacił się nie tylko o piękny wystrój, ale
także o nową ofertę. To dzienne spa postawiło przede
wszystkim na medyczny aspekt swojej działalności, skądinąd słusznie zakładając, że piękne ciało, to zdrowe ciało. Zmiany na
lepsze objęły przede wszystkim przystosowanie lokalu do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Standardową ofertę z zakresu medycyny estetycznej, kosmetyki
twarzy, estetyki ciała, pielęgnacji dłoni i stóp oraz masaży leczniczych i relaksacyjnych wzbogaca szereg zabiegów z dziedziny rehabilitacji, fizykoterapii i dietetyki. Powstało tu jedyne w Szczecinie
Centrum Limfoterapii, zajmujące się obrzękami nóg, prowadzone
przez wybitną specjalistkę, Agnieszkę Wilczyńską. – W zależności
od potrzeb opracowujemy programy terapii, odnowy i relaksu –
mówi Małgorzata Bednarek, właścicielka Filozofii Piękna. – Wprowadziliśmy strefę fitness: pilates, trx i body art, ćwiczenia z trenerem personalnym, a także taniec brzucha. Oferta rozbudowana
jest także o podologię, dzięki czemu pacjenci mogą liczyć na pełną diagnozę i leczenie chorych stóp i paznokci.
W studiu możemy też liczyć na pomoc przy dopasowaniu makijażu. Specjaliści nauczą nas nie tylko, jak go poprawnie wykonywać,
ale także pomogą dobrać odpowiednią dla nas kolorystykę.
Ofertę dopełniają usługi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej. Na warsztatach Huny poznamy tajniki hawajskiej filozofii efektywnego życia. W ramach terapii naturalnych można też wypróbować konchowania uszu, aromaterapii z olejkami czakrowymi czy
uzdrawiających medytacji.

d

oktor Michał Piotrowiak – chirurg plastyk. Jako pierwszy lekarz w Polsce otworzył i zgodnie z programem
ukończył specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej
według wytycznych Unii Europejskiej. Przez 8 lat pracował jako asystent w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia
Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach, gdzie odbył
szkolenie specjalizacyjne. W tym okresie kształcił się również w klinice doktora Szczyta w Warszawie, gdzie operuje do dziś.
Doskonale opanował zabiegi chirurgii estetycznej oraz rekonstrukcyjnej w zakresie:
• Operacje chirurgiczne piersi, w tym powiększanie (implanty
amerykańskiej firmy Mentor z dożywotnią gwarancją), zmniejszanie, podnoszenie, jak również rekonstrukcje piersi.
• Modelowanie sylwetki – liposukcja, plastyka brzucha.
• Korekta powiek, plastyka odstających małżowin usznych, lifting
twarzy, korekta nosa i inne.
• Operacje z zakresu ginekologii estetycznej – plastyka warg sromowych.
Serdecznie zapraszamy do Medikliniki na konsultacje i zabiegi.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 914210831
email: plastyka@mediklinika-szczecin.pl
BEZPŁATNY PARKING, INTYMNA ATMOSFERA I DYSKRECJA

Z listopadowym Prestiżem 10% zniżki
na zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej
do końca roku 2014.
*Promocje nie łączą się

ul. Mickiewicza 55, Szczecin www.mediklinika-szczecin.pl
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Wielkie otwarcie kliniki Jennifer
i restauracji Paul’s Fantasia

Magiczna noc
w magicznym miejscu!

4

października, na wielkie otwarcie kliniki Jennifer i restauracji Paul’s Fantasia, powstałych po rekonstrukcji
dawnego kina Mewa, zostało zaproszonych około
trzystu szczęśliwców. Od chwili przejścia przez majestatyczne kolumny i powitania przez właścicieli, Beatę i Paul’a, dla
wszystkich rozpoczął się niesamowity, bajkowy wieczór. Hasłem
przewodnim otwarcia było "Z nieba do piekła" i naprawdę ta noc
była krokiem poza rzeczywistość. Nie zabrakło niczego: od powitalnego szampana, po muzykę skrzypcową na włoskim placu. Uroczystość rozpoczęła się od błogosławieństwa i przemówień, stand
– up’u i pokazu sztucznych ogni. Była degustacja win, muzyka na
żywo, show latynoamerykański i pyszne owoce morza z restauracji
Paul’s Fantasia. Pogoda dopisała, a ogród w jasnym świetle księżyca
wyglądał niezwykle romantycznie. Paul’s Fantasia i klinika Jennifer
to miejsca wyjątkowe, emanujące komfortem i klasą. Właściciele
wierzą, że w przyszłości będzie to cel odwiedzin turystów i ulubione miejsce mieszkańców Szczecina. A gdzie jest ta oaza? Nie tak
daleko, tylko krok od codziennego życia.
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Zdrowie
bez wstydu
To jeden z tematów tabu. Rzecz, której
bardzo się wstydzimy, schorzenie,
o którym nie mówimy nawet swojemu
lekarzowi. Nietrzymanie moczu jest
dolegliwością, którą można skutecznie
zdiagnozować i leczyć w Centrum HAHS.

p

roblem dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, choć to
panie cierpią z tego powodu dwa razy częściej. Najpowszechniej występująca odmiana to wysiłkowe nietrzymanie moczu, które objawia się popuszczaniem
moczu nawet podczas niewielkiego wysiłku: w trakcie kaszlu,
kichania, podnoszenia przedmiotów, chodzenia, biegania. Przyczyną może być również poród, zapalenie układu moczowego,
pochwy, czy ciężka praca fizyczna. Szacuje się, że jedna na cztery
kobiety cierpi, cierpiała lub będzie cierpieć z powodu nietrzymania moczu.
Specjaliści z Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS wysiłkowe
nietrzymanie moczu u pań leczą w sposób bezbolesny, nieinwazyjny i niewymagający rekonwalescencji. Na czym polega zabieg?
Leczenie laserem MonaLisa Touch ma na celu obkurczenie
pochwy i wywołanie na nowo jej sprężystości. Tkanki poddane
zabiegowi kurczą się, a aktywność śluzówki zostaje pobudzona.
Wszystkie tkanki stają się bardziej elastyczne, pochwa ciaśniejsza,
dzięki czemu cewka moczowa zaczyna działać prawidłowo.
Zanim zdecydujemy się na zabieg warto zacząć od rozmowy
z internistą lub urologiem. Szczegółowy wywiad z pacjentem pozwala zebrać najistotniejsze informacje, określić sytuacje, w których problem się pojawia. W przypadku pań ważna jest także
wizyta u ginekologa. Kolejnym krokiem są badania. W Centrum
HAHS przeprowadzane są m.in.: badania laboratoryjne (np. badanie ogólne moczu), USG jamy brzusznej (z oceną zalegania moczu
w pęcherzu moczowym) oraz badanie urodynamiczne, które pokazuje, jak funkcjonują drogi moczowe.
Zastosowanie lasera powoli staje się standardem. W krajach
Europy Zachodniej jest nawet zalecane przed zabiegami chirurgicznymi jako rozwiązanie, które może wyeliminować konieczność przeprowadzenia zabiegu lub wspomóc efekt i regenerację
po zabiegu. Leczenie laserem MonaLisa Touch przynosi też bardzo dobre efekty w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu
u pań. Ponadto, niweluje suchość pochwy, a nawet nieprzyjemne
upławy. Laser obkurcza i regeneruje pochwę, co istotnie podnosi
także jakość życia intymnego pań i ich partnerów. Innymi słowy,
przywraca kobietom zdrowie i komfort, a co za tym idzie, dobre
samopoczucie

więcej informacji na www.hahs-lekarze.pl

58

zdrowie i uroda
PREZENTACJA

Nowoczesna chirurgia twarzy
autor: dr n. med. Andrzej Dmytrzak / foto: materiały prasowe

Współczesna chirurgia twarzy to nie tylko operacje w pełnym zakresie, czyli całkowite
podwieszenie twarzy i szyi, ale również modelowanie poszczególnych jej elementów.

d

latego też w trakcie konsultacji chirurg plastyk ma
obowiązek dokładnie przestudiować anatomię twarzy i szyi i po rozmowie z pacjentem zdecydować czy
twarz w całości nadaje się do operacji czy można ją
poprawić stosując mniej inwazyjne metody.
Jednym z takich zabiegów jest operacyjna zmiana kształtu brody,
jej długości lub szerokości. Jeśli zachodzi potrzeba powiększenia
dysponujemy najnowszą generacją implantów brody. Implanty są
bardzo miękkie i łatwo wgajają się w tkanki, dają bardzo naturalny
efekt. Implanty wszczepiamy dwoma sposobami dostępem wewnątrz ust lub wykonując cięcie w fałdzie pod brodą. Odpowiednio
dobrany implant zmienia kształt brody i bardzo często zmienia proporcje twarzy nadając jej łagodny wygląd. Rozległość operacji jest
niewielka, jest przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym, następnego dnia po operacji pacjent wychodzi do domu.

W przypadkach zbyt wąskich twarzy a szczególnie niewykształconego owalu, wystarczy zabieg poszerzenia kąta żuchwy po obu
jej stronach. Do tego celu służą implanty kąta żuchwy. Po operacji
twarz, która przed zabiegiem była zbyt wąska ma prawidłowy owal.
Implanty są miękkie, mają naturalny kształt i są przyjazne tkankom.
Zabieg nie jest zbyt rozległy, przeprowadzany jest w znieczuleniu
ogólnym, a pacjent pozostaje w klinice dobę.

Bardzo częstymi przypadkami są pacjenci z niedorozwojem kości
jarzmowych dającym efekt zapadniętej górnej części twarzy. Udaje nam się w tych przypadkach poprawić jej kształt wszczepiając
w okolice kości jarzmowych bardzo miękkie implanty silikonowe,
których kształt i wielkość odpowiada naturalnym kościom jarzmowym. Ten zabieg można wykonać dwoma sposobami: z dostępu
wewnątrz ust lub przez niewielkie nacięcie 2 mm poniżej brzegu
rzęskowego powiek. Zdarza się również stosunkowo często, że pacjenci mają niedorozwiniętą okolicę podjarzmową. Jeśli taka wada
występuje u tego samego pacjenta to uzupełnienie zanikowych

części twarzy można wykonać w czasie jednej operacji, wszczepiając implanty jarzmowe i podjarzmowe.
Zabiegi te uzupełniają nie tylko brakujące kości, ale równocześnie podnoszą policzki, spłycają zmarszczki. Implanty są trwałe, nie
ulegają destrukcji i są znakomicie tolerowane przez organizm.

W czasie konsultowania pacjentów, którzy przychodzą z prośbą o wykonanie zabiegu obwisłych powiek po dokładnej analizie okazuje się, że to nie powieki stanowią problem natomiast do
operacji nadają się brwi, które zbyt nisko opadły. Można wykonać
zabieg operacyjnego podniesienia brwi. Używamy do tego endoskopu, który wprowadzamy przez dwa niewielkie nacięcia po obu
stronach czoła, odwarstwiamy okolice nad brwiami, wszczepiamy
wysoko w linii włosów 2 implanty z haczykami, na których zawieszamy tkanki miękkie unosząc brwi ku górze lub podwieszanie brwi (
sposobem opisanym przez doktora Particka Tonnarda) na nierozpuszczalnych niciach.
Mało inwazyjne operacje twarzy to również przeszczepy własnej
tkanki tłuszczowej, powiększanie ust zarówno kwasem hialuronowym jak i na trwałe implantami silikonowymi nowoczesnej generacji, podwieszanie twarzy przy użyciu nici lub taśmami do podwieszania twarzy.
Wszystkie te zabiegi mogą być wykonywane pojedynczo, można
je również łączyć ze sobą, co w wielu przypadkach pozwala uniknąć
całkowitej operacji twarzy. Różnorodność metod, materiałów i niewielka inwazyjność zabiegów umożliwia w szybkim czasie uzyskanie znakomitych efektów.
Zastosowanie którejkolwiek ze wspomnianych technik wymaga
starannej analizy twarzy pacjenta, znajomości anatomii, doświadczenia chirurga plastyka.
Dr n. med. Andrzej Dmytrzak
- specjalista chirurgii plastycznej,
zajmujący się tą dziedziną ponad
20 lat, właściciel kliniki Aesthetic
Med. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Francuskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS),
Światowego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS),
Europejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onkologii. Wiedzę zawodową poszerza uczestnicząc w światowych sympozjach organizowanych dla chirurgów plastyków,
m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Brazylii.
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Nowy wymiar
piękna

w

fot. materiały pasowe

połowie października nastąpiło długo wyczekiwane otwarcie nowego lokalu Filozofii Piękna.
O dobre humory gości zadbał pokaźny zespół
pracowników. Można było korzystać z pierwszych konsultacji u specjalistów, a Małgorzata Bednarek, gospodyni imprezy, każdemu prezentowała pięknie urządzone i profesjonalnie wyposażone wnętrza. W szampańskich humorach – bo
i z lampką szampana w ręku – goście zwiedzali gabinet dietetyka
czy wizażystki, a na smakowite babeczki wpadali do nowej sali do
rehabilitacji. W świetle fleszy dokonano uroczystego przecięcia
czerwonej wstęgi. Impreza rozkręciła się na dobre, ale nikogo nie
wypuszczono z pustymi rękami – dorośli otrzymali karnety zniżkowe na zabiegi, a dzieci wyszły z pękami balonów.
kt

Zapraszamy do współpracy
gabinety stomatologiczne
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Badanie USG jest ważnym
elementem diagnostyki.

Podstawową zaletą badań USG jest duża dostępność, bezpieczeństwo dla pacjenta,
a co się z tym wiąże powtarzalność.

z

a wysoką wartość badania odpowiedzialne są dwa
czynniki: poziom wiedzy, doświadczenie oraz wykształcenie lekarza, wykonującego badanie oraz jakość sprzętu używanego do badania.
W Spółdzielni MEDICUS badania wykonują doświadczeni lekarze
specjaliści. Posiadamy aparaty do badań najwyższej klasy. Oprócz
standardowych głowic wykorzystywanych do badania jamy brzusznej czy narządów małych, takich jak np. tarczyca, posiadają m.in.
głowicę liniową o bardzo wysokiej częstotliwości, doskonałą do
diagnostyki układu mięśniowo - stawowego. Głowica 3D z wiązką
wirującą 360 stopni służy do badań końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Wskazaniem do wykonania takiego badania są
zmiany zapalne tkanek okołoodbytniczych, ropni i przetok odbytu,
pourazowe, w tym poporodowe, uszkodzenia zwieraczy odbytu,
ocena nisko położonych nacieków zapalnych i nowotworowych
ścian odbytnicy.
OFERUJEMY:
USG - narządów wewnętrznych, tarczycy, węzłów chłonnych, stawów i mięśni, żeber, sutków, serca, gałki ocznej, ginekologiczne
(płodu, płodu 3D, 4D), doppler tętnic i żył, endorektalne, prącia
i inne.

USG dzieci – narządów wewnętrznych, mięśni i stawów, przezciemiączkowe badanie mózgu.
S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 434 73 06, www.medicus.szczecin.pl
Czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00; soboty 8.30 do 13.00
REKLAMA

GABINET GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY

Mona Lisa Touch
Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę w ramach:
GINEKOLOGIA
badania profilaktyczne
antykoncepcja
ginekologia estetyczna
diagnostyka piersi
niepłodność

POŁOŻNICTWO
ciąża fizjologiczna
ciąża bliźniacza
ultrasonografia położnicza

BADANIE USG
położnicze
ginekologiczne
jamy brzusznej
tarczycy
sutka

NOWOCZESNA GINEKOLOGIA PLASTYCZNA
Laserowe zabiegi w ramach rehabilitacji po porodzie,
zmian zachodzących podczas menopauzy, leczenie
problemu nietrzymania moczu, plastyka warg sromowych.

ZOBACZ SWOJE DZIECKO W 3D I 4D
Nasz gabinet wyposażony jest w Voluson
E8 Expert, jedyny takiej klasy aparat
w województwie zachodniopomorskim.

Dr n. med. Piotr Hajdasz,
specjalista ginekolog - położnik.

ENGEL&HAJDASZ Gabinet ginekologiczno - położniczy, ultrasonografia ogólna
ul. 5 Lipca 3/1 Szczecin, tel. 602 111 640, www.engel-hajdasz.pl

Redukcja cellulitu
Zmniejszenie wagi
Jędrność skóry

XBODY to nowoczesna usługa
treningów personalnych

Wymarzona sylwetka
EMS Electrical Muscle

Najbardziej efektywna metoda treningowa,
rehabilitacyjna i ogólnorozwojowa XXI wieku.

Rezerwacja
rezerwacja@xbodyworld.pl
tel. +48 694 674 544

Idealne ciało jest możliwe
www.xbodyworld.pl

REKLAMA

Wersal
znajduje się...
w Szczecinie

n

fot. Dagna Drążkowska

a początku października odbyło się wielkie otwarcie
Wersal Beauty & Fit. To kolejne prestiżowe miejsce
na urodowej mapie Szczecina. Nowy lokal to nie
tylko eleganckie, gustownie urządzone wnętrza, ale
przede wszystkim ludzie – zespół wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy kompleksowo i profesjonalnie zajmują się ciałem,
oferując zabiegi dla pań i panów. Po powitaniu gości był tort i francuskie menu, do którego barista serwował kawę i herbatę. Wśród
zgromadzonych rozlosowano atrakcyjne nagrody w formie bonów
upominkowych. Atrakcją imprezy był pokaz zabiegu tlenowego
Intraceuticals Rejuvenate, znanego z odmładzającego działania na
twarz, najbardziej popularnego zabiegu wśród gwiazd Hollywood.
Przy tak światowym poziomie imprezy, nie mogło zabraknąć czerwonego dywanu, na którym wykonano pamiątkowe zdjęcia.
kt
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Włos prawdę ci powie
W XXI wieku żyje się szybko. Nie mamy czasu biegać po lekarzach, aby szukać
przyczyny złego samopoczucia. Równie trudno znaleźć skuteczny sposób
na problemy z włosami. Z pomocą przychodzą metody z zakresu trychologii
- analiza pierwiastkowa włosa i badanie skóry głowy.

by

p

oprzez naczynia krwionośne włos w pełni uczestniczy
w przemianie materii. Zapisuje się w nim cała historia
naszego organizmu – mówi Marcin Rudiuk, stylista fryzur z salonu Artmasters. – To, co jemy i to, jak żyjemy.
Analiza pierwiastkowa pozwala odczytać stan naszego zdrowia
i pomaga zdiagnozować problemy.
Badanie uniwersalne
Istnieje bliska zależność między poziomem pierwiastków we
włosach i w narządach wewnętrznych. Badanie tkanki włosa może
być źródłem cennych informacji dla lekarza, dietetyka, a przede
wszystkim dla trychologa, bo pozwala określić aż 36 pierwiastków
śladowych (znanych jako mikroelementy), 6 metali toksycznych i 27
proporcji międzypierwiastkowych. W stosunku do badania krwi jest
ono bardziej dokładne, ponieważ na to ostatnie wpływ mają np.
stany emocjonalne lub niedawno spożywany posiłek, a zmian zapisanych w niefarbowanych włosach przez ostatnie 3-4 miesiące nie
możemy odwrócić. Są czarną skrzynką naszego organizmu.
Dlaczego wiecznie mi zimno?

Wyniki dają odpowiedź na szereg pytań, które czasem nurtują
nas od lat. Dlaczego jest mi zimno, wiecznie dopada mnie senność
i zmęczenie albo wręcz przeciwnie – nie radzę sobie z nerwami? Badanie pomoże wstępnie ukierunkować dalsze leczenie. Jeśli wykryta zostanie skłonność do niedoczynności lub nadczynności tarczycy,
czeka nas wizyta u endokrynologa. Właściwie zinterpretowana analiza pozwala stwierdzić niedobór lub nadmiar pierwiastków śladowych i zachwianie równowagi biochemicznej ustroju, dlatego dla
lekarzy jest to wskaźnik długoterminowego wpływu, jaki na włosy
miały metale toksyczne, stres czy zastosowana dieta. – Korzystamy
z usług najbardziej wyspecjalizowanego w tej dziedzinie laborato-

rium. Włosy wysyłane są aż do USA, ale wyniki otrzymujemy już po
3 tygodniach – mówi Katarzyna Rudiuk, trycholog z Trycho Clinique.
– Każda osoba, która podda się takiemu badaniu, wypełnia specjalną ankietę. Na jej podstawie pracownicy laboratorium mogą połączyć objawy z poziomem konkretnych pierwiastków. Dzięki temu
badanie jest wyjątkowo precyzyjne, a pacjent otrzymuje obszerny
raport, który może być źródłem cennych informacji dla lekarza lub
dietetyka.
Sposób na włosy farbowane
Analiza pierwiastkowa włosa to nieinwazyjny i bezbolesny zabieg, polegający na pobraniu 3 cm próbki u nasady włosa. Włosy
nie mogą być jednak farbowane, bo środki chemiczne nieodwracalnie zaburzają ich strukturę. Specjaliści z Trycho Clinique znaleźli
jednak na to sposób. Wystarczy zgłaszać się co miesiąc – półtora
na pobór próbki odrostu tuż przed nowym farbowaniem. Powtarzając tą czynność regularnie, w ciągu 3 - 4 miesięcy otrzyma się
odpowiedniej wielkości próbkę, bez konieczności rezygnowania
z pięknego wyglądu.
Głowa pod mikroskopem
W kwestiach estetycznych pomocne okazuje się również badanie
skóry głowy. Wyniki pozwalają dobrać kurację także na prawdziwe
problemy zdrowotne. Jest to absolutnie nieinwazyjny zabieg, który
polega na wykonaniu zdjęć skóry głowy 1:1 i w kilku zakresach przybliżeń – nawet do 1000 razy! Za pomocą specjalnej kamery możemy zajrzeć w głąb mieszków włosowych, obejrzeć łuski i końcówki
włosów, zmierzyć ich grubość i zagęszczenie, a także zdiagnozować
ewentualne kłopoty z wypadaniem, łojotokiem czy przesuszeniem
skóry głowy. W tym kontekście „dzielenie włosa na czworo” nie jest
już tylko przysłowiem, ale faktem.
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EKSPERT
RADZI…
dr n. med. Piotr Zawodny
lekarz medycyny estetycznej
Mam pytanie odnośnie zasłyszanego zastrzyku młodości. Zauważyłam, że kilka moich koleżanek odwiedziło ostatnio gabinet
medycyny estetycznej. Ich twarze wyglądają zdecydowanie na
wypoczęte. Z chęcią korzystam z takich zabiegów, ale nie wiem
jak się do takiej wizyty przygotować. I czy istnieje taki zabieg, po
którym będę mogła na następny dzień normalnie funkcjonować?
Zmarszczki grawitacyjne i mimiczne powodują wygląd starszej,
a tym samym ciągle zmęczonej twarzy. Do zabiegów, które nie wymagają długiego okresu rekonwalescencji możemy zaliczyć między
innymi zabieg z użyciem toksyny botulinowej oraz kwasu hialuronowego. Toksyna botulinowa hamuje powstawanie oraz pogłębianie
się mimicznych zmarszczek okolicy m.in. czoła, lwiej zmarszczki
oraz kurzych łapek. Natomiast kwas hialuronowy spłyca powstałe
już bruzdy, szczególnie fałdy nosowo – wargowe, opadające kąciki
ust oraz poprawia wygląd „doliny łez”. Jeżeli możemy pozwolić sobie na dłuższy czas uzyskania pełnego rezultatu warto zastanowić
się nad terapią ultradźwiękami (Ulthera), która jako jedyna certyfikowana aparatura do bezinwazyjnego liftingu twarzy przeciwdziała
siłom grawitacji, zmniejsza narastające z wiekiem nawisy skórne
i zwiotczenia. W wyborze odpowiedniej terapii pomoże konsultacja
ze specjalistą.
Wielkimi krokami zbliża się sylwester, jednak tuż przed nim czyha w kącie okres świąteczny. Mam 38 lat chciałabym zgubić 4 kg,
wdrążyłam w swój plan siłownię. Jednak obawiam się, że to może
nie wystarczyć. Chciałbym wysmuklić brzuch i ujędrnić pośladki.
Jakie zabiegi będą dla mnie dedykowane?
Zadaniem zabiegów, które możemy Pani zaproponować jest
wspomaganie utraty wagi, rzeźbienia sylwetki oraz utrzymania jędrności skóry. Ćwiczenia fizyczne kształtują gorset mięśniowy oraz
powodują ogólne spalanie tkanki tłuszczowej. Aby zwiększyć wydajność lokalnej eliminacji tkanki tłuszczowej okolicy brzucha oraz
boczków warto wykonać serię zabiegów Vanquish z zastosowaniem

wielkoobszarowego pola wysokiej częstotliwości. Wykorzystana
w zabiegu energia precyzyjnie oddziałuje na głęboko położoną
tkankę tłuszczową przyspieszając śmierć komórek tłuszczowych,
jednocześnie nie wywołując efektu przegrzania oraz uszkodzenia
okolicznych tkanek. Zabieg wykonuje się w serii, w odstępie cotygodniowym. Aby ujędrnić skórę pośladków można zastosować
serię zabiegów Zaffiro. Podczerwień emitowana przez urządzenie
powoduje jednolite i stopniowe rozgrzanie głębokich warstw skóry
właściwej do 65°C, co skutkuje ich gwałtownym skurczeniem się.
W efekcie skóra zostaje zagęszczona i ściągnięta, zwiększa się jej
napięcie oraz elastyczność. Długofalowym efektem zabiegów jest
przebudowa struktury skóry – pobudzone i stymulowane fibroblasty produkują nowe włókna kolagenowe. Zabieg wykonuje się
w cyklu comiesięcznym.
Doktorze dużo się mówi ostatnio w mediach o wampirzym liftingu. Jednak zdjęcia znanych aktorów z krwią na twarzy nie
wzbudzają zaufania. Na czym polega zabieg? Czy płyną z niego
korzyści, które są nieporównywalne z innymi zabiegami?
Tak zwany wampirzy lifting twarzy to zabieg wykorzystujący osocze bogatopłytkowe. Wyodrębnia się je z pobranej od pacjenta
krwi, które później podawane jest przy pomocy igły bądź kaniuli
w skórę twarzy, szyi czy dekoltu. Zabieg różni się od klasycznych
mezoterapii, ponieważ zamiast koktajli odżywczych podawany jest
autologiczny materiał w postaci płytek krwi skoncentrowanych
w osoczu. Nieporównywalną korzyścią tego zabiegu jest biokompatybilność. W związku, z czym zabieg w szczególności dedykowany jest osobom ceniącym sobie produkty pochodzenia naturalnego jak również cierpiących na różnego rodzaju alergie. Prócz
korzyści płynących z autologii preparatu, wspomnieć należy o jego
właściwościach regeneracyjnych. Pobudzenie odnowy komórkowej nadaje skórze młodzieńczej witalności. W efekcie staje się ona
gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
REKLAMA
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Modelki: Magda i Paula (u-studio)
Fotograf: Elwira Litra (Koło Ciebie)
Makijaż : Agata Nowicka
Fryzury: Joanna Krzączkowska (Atelier 9)
Stylizacja: Iwona Zawitaj
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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.

Uriel Vincent Chuck - wiele podróżuje szukając swojego miejsca na Ziemi. Od kilku lat prowadzi
firmę w Norwegii, obecnie wrócił do rodzinnego Szczecina. Z wykształcenia technik ekonomista,
jest w trakcie studiów z zarządzania. W modzie lubi kolory. Uważa, że ubiór wyraża wnętrze człowieka, a kolory stymulują nasze zachowanie i nastrój.

fot. Jarosław Romacki

Arkadiusz Prajs, projektant
mody męskiej
Nie wątpię, że gdy pan Uriel
idzie ulicą, nie ma osoby,
która nie zwróciłaby na niego uwagi. Ciepłe, słoneczne
kolory, sprawiają, że bije od
niego pozytywny blask. Poza
tym kolory te świetnie pasują
do ciemnej karnacji. Dobrze
dobrane buty, ciekawie skomponowany zestaw złożony
z białej marynarki z poszetką
i zielonej wypuszczonej luźno
na jeansy koszuli. Fajny styl.
Brawo za odwagę w doborze
kolorów.
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Kasia Hubińska,
projektantka mody damskiej
Piękna dziewczyna o idealnej, kobiecej sylwetce. Pani
Kasia jest świadoma swoich
atutów i wie jak je podkreślić. Prostota w ubiorze plus
odważny kolor, bogata biżuteria i oryginalne dodatki.
Śmiałe i wesołe stylizacje.
Bardzo na tak.

Kasia Pietrukowska - z wykształcenia historyk, prowadzi własne przedszkole i żłobek. Pracuje również,
jako prezenterka telewizji Pomerania. Jak mówi, modę lubi jak każda kobieta. Śledzi trendy, ale ubiera
się po swojemu łącząc ze sobą różne style. Uważa, że buty są integralną częścią ubioru i źle dobrane
mogą zepsuć całą stylizację.
Kolację dla naszych bohaterów
ufundowała Restauracja Zbójnicka Gospoda
ul. Monte Cassino 6/LU6 (Plac Odrodzenia)
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Czary z białej koszuli

J

ak mawia ikona kobiecości i stylu Monica Bellucci „…A jeśli
chcesz mieć pewność, że będzie właściwa – wyjmij ją bezpośrednio z męskiej szafy…” . Co takiego? Białą koszulę.

Fot. Igor Skawiński / FotoEverest

Ten fenomenalny element garderoby można nosić na nieskończenie wiele sposobów. Potrafi być elegancka i na luzie. Dobrze
wygląda rano zamiast szlafroka i jeszcze lepiej wieczorem, kiedy
jest wyłącznie ozdobą stroju. Pobija uniwersalnością „małą czarną”, bo noszą ją panie i zakładają panowie. W Galerii Kaskada
założyli ją klienci. „Przyłapani w dobrym stylu” i to dosłownie.
Wybrani klienci galerii zanim przyjęli role modeli i pojawili się na

wybiegu, byli wcześniej bacznie obserwowani w czasie zakupów
przez stylistkę Natalię Penar, która szukała osób do wspomnianego „stylowego” pokazu. Ci, którzy jej się spodobali otrzymali po
egzemplarzu białej, klasycznej koszuli. Zadanie było proste: zrobić coś kreatywnego z tym kawałkiem materiału tak, by spodobało się jury. Najlepsze stylizacje zostały nagrodzone oklaskami i bonami na całkiem spore zakupy. Uczestnicy konkursu wykazali się
wyobraźnią i dobrym smakiem. W ich wydaniu biała koszula była
seksowna, frywolna i elegancka. Miała coś z uczennicy i dandysa.
Pasowała do czerwonej muchy, kapelusza i skórzanych rękawiczek.
Niezastąpiona, idealna, dla każdego.
ad
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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

Andrzejki
29 listopada 2014 r.
godz. 21.00

www@the-white-club.pl
+48 792 299 299
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Egzotyczny catering z klasą

Udane przyjęcie w domu, bądź firmowe party o którym wszyscy będą pamiętać, to nie
tylko eleganckie towarzystwo i zaopatrzony barek. To przede wszystkim jedzenie.
Nie wystarczy położyć na stole tacy z koreczkami i kanapkami by zdobyć
szacunek gości. Oryginalny pomysł na imprezę jest w cenie.

k

orzystanie z firm cateringowych, które zorganizują
nam taki wieczór jest coraz bardziej powszechne,
a nasze gusta coraz bardziej wyrafinowane. Mariusz Łuszczewski, właściciel azjatyckich restauracji,
doskonale to rozumie i proponuje egzotyczną alternatywę.
– Exotic Restaurants Catering serwuje wszystkie
odmiany kuchni azjatyckiej, w tym chińskiej i koreańskiej. Nasi kucharze przygotują oryginalne dania i to, czego sobie
zażyczą klienci – mówi. – Jeśli organizujemy catering do domu to
naszym celem jest by klienci czuli się gośćmi we własnych domach.
Zapewniamy obsługę kelnerską, jedzenie, przywozimy własne naczynia, nawet posprzątamy po przyjęciu. Na życzenie klienta zorganizujemy także dodatkowe atrakcje, np. pokaz tańca hinduskiego
czy naukę robienia sushi. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem cateringowym oraz
całym zapleczem eventowym.
Ekipa Mariusza Łuszczewskiego jest w stanie wszędzie zorganizować imprezę i dla takiej ilości gości, jaką chcemy. Nieważne czy

będzie to nasz dom, biuro w którym pracujemy, polana leśna, dach
budynku czy plaża. Nie ma problemu też zjeść w ten sposób kolację we dwoje czy pobawić się w grupie… tysiąca osób. Chcemy
party w stylu indyjskim, japońskim, a może tajskim? Wszystko jest
do zrobienia.
– Nasz personel jest odpowiednio wyszkolony. Mamy świetnego
managera serwisu, który pracuje z nami już od 15 lat. Khalid Ehsan
ma doświadczenie przy organizacji bardzo eleganckich bankietów, m.in. obstawiał przyjęcia dla króla Arabii Saudyjskiej, którym
był Fahd ibn Abd al-Aziz Al Su’ud – zachwala Mariusz Łuszczewski. – Nasi klienci zazwyczaj są wymagający co też inspiruje nas do
jeszcze lepszej pracy. Pamiętam jak robiliśmy catering dla grupy
Japończyków i prezes firmy, której przedstawicieli obsługiwaliśmy,
zażyczył sobie dania spoza karty, które pamiętał jeszcze z dzieciństwa. Po rozmowie z naszym szefem kuchni takie potrawy pojawiły
się na stole.
Nie mamy pomysłu na przyjęcie urodzinowe, wesele? Chcemy oczarować przyjaciół, rodzinę, ukochaną, szefa albo klientów?
Spróbujmy czegoś egzotycznego.

www.exoticrestaurants.pl
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Grafika: Iwona Drążkiewicz / ID Galleria

Towar
dotknięty...

w

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

przepięknej przypowieści o prawie i honorze zatytułowanej "Ojciec
chrzestny" jest taka scena, w której
Don Vito Corleone wskazuje palcem
owoce na straganie, a usłużny handlowiec z przestraszonym uśmiechem pakuje je do papierowej torby. Nie wiedzieć czemu, niewiele we mnie
cech mafijnego Dona, a na zakupach jestem jak niewierny Tomasz:
nie dotknę, nie kupię. Ten fakt dotyczy warzyw, owoców i jarzyn, ale
z chęcią stosowałbym tę zasadę także i na stoisku z mięsem, gdyby
nie Sanepid. Moja chęć dotykania towaru nie wynika z charakteru,
lecz z doświadczenia. Otóż, tyle razy byłem naciągany przez nieuczciwych sprzedawców na zakup podłej jakości ziemniaków, czy
marchewki, że dziś śmiało brudzę swoje delikatne dłonie wybierając
każdego buraczka, pieczarkę, albo inne warzywne stworzonko. Na
wystawie leży to to lśniące i kolorowe, wabi oczy i portfel. Przynosisz
do domu, dotykasz, a tu zamiast rumianej papryki jakaś pomarszczona, zziębnięta staruszka. Ile to razy wielka, czerwona rzodkiewka okazywała się sparciała, a piękna cebula kryła w swoim wnętrzu
coś co wzdragam się opisać. Doszło kiedyś do tak skandalicznej
sytuacji, że mnie starego wróbla i grzybiarza naciągnięto na wysuszone i zleżałe rydze! Były na jednym ze szczecińskich ryneczków
błyszczące i rumiane (spryskane przemyślnie wodą) a ja zaskoczony
przyjazną ceną, nie sprawdzając organoleptycznie, zaufałem wyraźnie ucieszonej sprzedawczyni. Dopiero w domu, gdy wziąłem ów
susz w ręce zapłakałem rozczarowany. Oczywiście własną głupotą,
nie chytrością handlarki. Nazwy ryneczku przez litość nie wymienię.
Wciąż obserwuję tam kuglarskie sztuczki jakie stosują handlarze, by
przywiędłemu towarowi nadać atrakcyjny wygląd. Obserwuję, ale
już u nich nie kupuję. Taki cwany ze mnie seler.
Coraz chłodniejsze noce i ranki sprzyjają przemarzaniu warzyw,
więc i coraz częściej będziemy mieli okazję naciąć się na zlodowaciałą marchew i zmrożone pomidory. Jak mawia klasyk: sorry

taki klimat. Sięgajmy zatem śmiało i jak mówi jedno z haseł wyborczych, bierzmy nasze warzywa we własne ręce. Nic to, że towar macany należy do macającego. To przesąd czasów słusznie
minionych.
Na wszystkich egzotycznych targach po których miałem szczęście łazić, sprzedawcy sami wciskali w moje dłonie guajawy, papaje,
daktyle a nawet i dojrzałe duriany, których zapach przyprawia o niekłamany zawrót głowy. Wszystko po to bym własnoręcznie przekonał się o świeżości i doskonałej jakości oferowanego produktu.
Ileż radości po obu stronach straganu sprawiało przekomarzanie
się i targi, okraszone pokazywaniem plamki na skórce arbuza, albo
zręcznym ukrywaniem warzywnej niedoskonałości. Dotykanie,
kosztowanie, grymaszenie są sednem zwiedzania targowisk. Na
bliskości polega prawdziwe handlowanie. Na bliskości produktu,
ale także handlujących. Burkliwe panie zza lady wciąż jeszcze mają
się u nas dobrze, dlatego namawiam na robienie zakupów na ryneczkach i w niewielkich sklepach. Wystarczy przecież parę razy
zwyczajnie pogadać, potargować się z uśmiechem, a sprzedawca
z pewnością zapamięta nas i… no właśnie: polubi?
Klient dotykający każdego buraczka? To musi być maruda. Otóż,
nieprawda, nie musi i nie jest. Może wymagający, może dociekliwy,
ale z pewnością nie marudny. Za godziwą cenę chcę najlepszego
z możliwych produktów. Jeśli wybiorę własnoręcznie, to w przypadku pomyłki pretensje mogę mieć wyłącznie do siebie. To przecież
ja wiem po co mi potrzebne ziemniaki. Inne wybiorę na placki ziemniaczane, inne do zupy. A wybierając z pewnością odrzucę te nieforemne i nadgniłe.
I na koniec jeszcze słowo o sprzedawcach. Jeśli patrzą krzywo
na nasze dotykanie – zmieńmy sklep. To my jesteśmy właścicielami
ich towarów. Oczywiście po uiszczeniu zapłaty. Jeśli czują się tym
dotknięci, macajmy buraczki w sklepie obok.
Szymon Kaczmarek
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Jesień na Podzamczu

p

Fot. Łukasz Makowski

od koniec września przy pięknej pogodzie powitaliśmy jesień na Podzamczu. Organizatorzy, czyli grupa
Podzamcze.org, zorganizowali Targ Rybny, starając się
przywrócić dawną funkcję Rynku Siennego. Impreza
okazała się strzałem w dziesiątkę – szczecinianie przybywali całymi
rodzinami, chcąc kupić świeże ryby i spróbować różnych smakołyków. Swoje specjały wystawiły także okoliczne restauracje. W programie znalazło się mnóstwo zabaw dla dzieci – ekipa animatorów
pracowała w pocie czoła, by zapewnić wszystkim świetną zabawę.
O dobry nastrój odwiedzających zadbali także aktorzy Teatru Polskiego, którzy poprowadzili wydarzenie. Nie zabrakło konkursów
z nagrodami i muzyki na żywo. Każdy mógł bezpłatnie zwiedzić
Muzeum Historii Szczecina, a szczególnym wydarzeniem była projekcja pochodzącego z 1938 roku filmu o naszym mieście. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to impreza cykliczna, na której
w przyszłości pojawi się więcej lokalnych hodowców ryb. Prestiż
był patronem tego wydarzenia.
kt
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Smacznie i bez pośpiechu

Restauracja w Hotelu Zamek to miejsce nie tylko dla gości hotelowych. Wyróżniający się
prostym, ale eleganckim wystrojem lokal proponuje szczecinianom klimatyczną
przestrzeń u podnóża Zamku Książąt Pomorskich oraz ucztę dla podniebienia.

w

izytę w Restauracji Hotelu Zamek możemy rozpocząć od śniadania, które
przyrządzamy na oczach gości – mówi
Artur Diufer, szef kuchni. – Wszystko,
co przygotowujemy jest świeże, nie
korzystamy z półproduktów, nie stosujemy konserwantów i innych chemicznych dodatków. Inspiracją do
stworzenia karty były jego podróże i praktyki odbywane w różnych
krajach Europy. Efektem jest kuchnia tworzona głównie na bazie
hiszpańskich składników, ale przeniesiona na grunt polski. Dlatego
zjemy tu żurek i schabowego, ale również zupę z chorizo czy sałatkę
z krewetkami. Szef kuchni nie chce odtwarzać znanych przepisów.
Stara się tworzyć wszystko od nowa, używając m.in. hiszpańskiej oliwy, chorizo, oliwek, tymianku, czosnku, pomidorów i papryki. Karta zmienia się sezonowo, a od listopada pojawi się wkładka „Szef
kuchni poleca”. Obecnie na uwagę zasługuje dorada z pieca, faszerowana oliwkami i ziołami, podawana z ziemniakami pieczonymi
w soli i sosem mojo – rodem z kuchni z Wysp Kanaryjskich. Smakosze pierwszego dania muszą spróbować zupy rybnej z kawałkami

Artur Diufer - szef kuchni

dorsza i krewetek w odsłonie paprykowej. Do kuchni muszą być
odpowiednio dobrane wina. I są – w karcie znajdziemy wszystkie
trunki, które leżakują w należącej do hotelu winnicy. Jeśli bogaty
opis nie wystarczy, możemy sami zejść do piwnicy i wybrać odpowiednie wino. Do wyboru są wina z Hiszpanii, Francji, Włoch i Nowego Świata, szampany i wina musujące. Osobne półki z winami
przeznaczone są dla koneserów.
Dzięki ruchomej ścianie sala restauracyjna z łatwością zamienia
się w konferencyjną. Hotel jest przygotowany do organizacji szkoleń i przyjęć okolicznościowych.
Jest jeszcze jedno, co wyróżnia Hotel Zamek, a czego nie zaznamy w innych częściach miasta – spokój. Położenie przy ul. Panieńskiej sprawia, że choć miejsce jest łatwo dostępne, nie zagląda tam
pośpiech, typowy dla centrum dużych miast. Na miłośników komfortu czeka specjalne, odizolowane od restauracji pomieszczenie
– VIP room. Dla zapewnienia dyskrecji goście mogą się do niego
dostać innym wejściem, prowadzącym od parkingu na podwórzu. –
Nikogo nie podsłuchujemy i nie nagrywamy – uśmiecha się Krzysztof Gąsiorowski, dyrektor hotelu. Żarty żartami, ale w dzisiejszych
czasach takie miejsce może się okazać bardzo potrzebne.

Kaja Skotnicka - kierownik restauracji

Centrum Zamek
ul. Panieńska 15, 70-535 Szczecin, tel.91 85 22 777, fax 91 85 22 007, recepcja@centrum-zamek.pl, www.centrum-zamek.pl

Fot. Łukasz Makowski
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WINIARNIA - RESTAURACJA - KONFERENCJE - NOCLEGI
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Wigilijny wieczór najchętniej
spędzamy w rodzinnym gronie, ale
przedświąteczny czas to także idealna
okazja do spotkań firmowych.
Spróbuj wyjątkowych potraw,
przygotowanych specjalnie na tą okazję.
Poczuj smak i aromat nietuzinkowej
kuchni, tworząc świąteczną atmosferę
przy jednym stole ze współpracownikami.
Kameralne, nowoczesne wnętrze, profesjonalna obsługa i dobór różnorodnych win - to wszystko wyróżnia nas od innych.
Zapraszamy do skorzystania znaszej oferty!
Centrum Zamek
ul. Panieńska 15, 70-535 Szczecin, tel.91 85 22 777, fax 91 85 22 007
recepcja@centrum-zamek.pl, www.centrum-zamek.pl

Zapraszamy do sprawdzenia
wigilijnego menu na naszym Facebooku:
www.facebook.com/centrumzamekszczecin
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Debiut sióstr

Fot. materiały prasowe

okładka płyty: Agnieszka Strunińska/Jednorożec Studio

Skłóceni chłopcy

k

omicy Willy Clark i Al Lewis przez wiele lat tworzyli słynny duet
estradowy Słoneczni Chłopcy. Ich zabawne skecze śmieszyły
do łez kilka pokoleń widzów. Niestety okres popularności i sławy już
minął. Od wielu lat skłóceni nie występują na scenie i nie utrzymują
ze sobą żadnych kontaktów. Aż do momentu, kiedy nagle pojawi
się kusząca propozycja zarobienia dużych pieniędzy. Żeby to osiągnąć muszą zapomnieć o wzajemnej nienawiści i wystąpić w jednej
ze swoich najśmieszniejszych scenek w popularnym programie telewizyjnym. Sztuka Neila Simona „Słoneczni chłopcy” (The Sunshine Boys) parokrotnie święciła triumfy na Broadwayu, doczekała się
kilku adaptacji telewizyjnych – w jednej z nich zagrał sam Woody Allen, a jej wersja filmowa z 1975 roku otrzymała ponad 20 nominacji
i nagród, z Oscarami i Złotymi Globami włącznie. Na scenę Teatru
Polskiego (premiera 17 listopada, godz.19) zaadaptował ją Adam
Dzieciniak, który wcielił się w jednego z tytułowych chłopców. Partneruje mu Zbigniew Filary. Spektakl zostanie pokazany w ramach
„Sceny Poniedziałek”.
ad
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odziny się nie wybiera, ale skład zespołu owszem. Pochodzące ze Szczecina siostry Kępisty stworzyły go, bo są siostrami i są skazane na siebie, na swój talent i na swoje instrumenty.
Maria na wibrafon, Julia na wiolonczelę i głos. Zaczęły niewinnie,
od własnych aranżacji standardów jazzowych, by z czasem objawić
światu własną twórczość. Do sióstr dołączyło dwóch panów, świetnych instrumentalistów: perkusista Tomasz Nawrocki i grający na
basie Paweł Rozmarynowski. Cała czwórka weszła do studia i już
z początkiem grudnia, nakładem szczecińskiego labelu Big Flow
wypuści swoje pierwsze dziecko – „Marulię”. Należy się spodziewać twórczego eksperymentu, mieszanki jazzu, folku i piosenki
aktorskiej. Do tego teksty Julii, w których daje upust swej wyobraźni, buszując w absurdzie, uprawiając gry językowe i przemycając
przewrotne poczucie humoru. Kwartet bawi się konwencją, igra
z formą, nie mieszcząc się w żadnych ramach. Na żywo uwodzą.
Wkrótce w wersji płytowej.
ad
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W zoo z Osiecką

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Rockowa Natalia Przybysz

b

rudne i surowe brzmienie rocka i bluesa z lat 60. oraz wokal
Janis Joplin. W takim klimacie wystąpi w Szczecinie Natalia
Przybysz, jedna z najzdolniejszych wokalistek ostatniej dekady.
Koncert promuje nowy album artystyki „Prąd“. Płyta utrzymana jest
w konwencji rocka i bluesa lat 60. - Spotkanie z piosenkami Janis dało
mi szansę doświadczenia żywiołu ognia, którego nie chcę już nigdy
utracić – mówi artystka. – Zrozumiałam, że chcę śpiewać o trudnych
stronach życia, że prawda ma moc. Piosenki, które teraz piszę są
bardzo osobiste, czasem nawet dramatyczne, pisane pod wpływem
silnych przeżyć i refleksji. Album ukaże się w połowie listopada, na
razie promuje go singiel „Miód“, który swoją premierę miał 30 września. To już druga płyta w tym stylu. W 2012 Przybysz stworzyła projekt z okazji 50 – lecia debiutu artystycznego Janis Joplin, a który
został entuzjastycznie odebrany przez publiczność i recenzentów
na letnich festiwalach (m.in. Woodstock i Męskie Granie). Wielkie
uznanie spowodowało, że wokalistka rok później wydała płytę „Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplin“.
br
Kafe Jerzy, 21 listopada, godz. 20.00
Bilety w przedsprzedaży 30, w dniu koncertu 35 zł
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j

ej nosowy i lekko zachrypnięty głos łatwo rozpoznać. W połączeniu z oryginalną urodą tworzy intrygujący duet. Katarzyna
Groniec to zjawisko na muzycznej scenie. Publiczność kocha ją za
wdzięk, ironię, liryzm i pazur sceniczny. Jest coś „kociego” w Groniec i w jej aktorskich interpretacjach znanych piosenek Hemara czy
Brela. Teraz nadszedł czas na Agnieszkę Osiecką. „Zoo” to tytuł koncertu w Teatrze Polskim (12 listopada, godz.19.30). Z muzycznego
spotkania z wyjątkowymi utworami Agnieszki Osieckiej, które Katarzyna Groniec konfrontuje z własną wrażliwością muzyczną, powstał
spektakl muzyczny. Złożyły się na niego takie utwory jak: „Kokaina”,
„Dzikuska”, „Wielka woda” czy tytułowe „Zoo” – wszystkie zaaranżowane przez Łukasza Damrycha. W jednym z wywiadów artystka
powiedziała: – Potrzebowałam piosenek, które dobrze zabrzmią
w wersji elektronicznej. Pod takim kątem szukałam utworów, a one
same ułożyły się w taką dziwną opowieść od narodzin aż po śmierć.
Na koncercie znajdzie się jedna z moich ukochanych piosenek –
„Uciekaj moje serce”.
ad
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Kobiety Moliera

plakat: Tomasz Bogusławski

Pod skrzydłami Gryfa

g

ryf to mityczne zwierzę z Bliskiego Wschodu, o ciele lwa,
głowie i skrzydłach orła. Gniazda zakładał wysoko w górach.
Polował na konie, krowy i inne duże zwierzęta, bywał niebezpieczny
dla ludzi. Ponoć wykopywał z ziemi złoto, a w jego gniazdach miały
znajdować się klejnoty. W średniowieczu był symbolem wielu cnót:
odwagi, waleczności, szybkości i wytrwałości. Noszony był przez
rycerzy na tarczach. Na Pomorzu pojawił się na przełomie XII i XIII
wieku, a jego godło przyjęli książęta szczecińscy. Najstarszy zachowany wizerunek pomorskiego gryfa pochodzi z pieczęci Bogusława II z 1214 roku, czyli dokładnie sprzed 800 lat. Rok 2014 został
obwołany rokiem Gryfa. Wśród wielu imprez na szczególną uwagę
zasługuje trwająca jeszcze do końca listopada w galerii Gotyckiej
na Zamku, wystawa „Pod skrzydłami Gryfa”. Wystawa odnosi się do
historii i codzienności, pokazując jak wizerunek gryfa od czasów
książęcych do współczesności wrastał w kulturę i tradycję Pomorza
Zachodniego i na czym polegał fenomen tego niezwykłego zwierzęcia. Więcej o bohaterze: www.rokgryfa.pl.
ad
rysunek: Johann Gottfried Niedlich, „Kroczący gryf” (miedzy 1795
a 1798), Muzeum Narodowe w Szczecinie
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zterdziestoletni Arnolf boi się kobiet, szczególnie tych myślących samodzielnie. W mężczyznach nienawidzi zaś słabości i uległości. Według niego zakochany mężczyzna nie ma charakteru, a jego miłość to pierwszy krok do utraty honoru. By uniknąć
losu rogacza od lat „hoduje” sobie w zaciszu klasztoru idealną połówkę, jak mówi - „kompletną idiotkę”. Wierzy, że jej nieoświecenie są gwarancją uczciwości. Gdy sprowadza ją do swego domu,
nagle na horyzoncie pojawia się rywal – młody Horacy. Przezabawna „Szkoła żon” Moliera spowodowała rewolucyjne przemiany w siedemnastowiecznym komediopisarstwie. Treść utworu i
jego siła komiczna wywodzą się z piętnowania przywar charakteru
oraz obyczajowej satyry. Molier wyśmiewa zazdrość i snuje podejrzenia, że kobiety jednak wolą młodszych. Justyna Celeda jest
reżyserką najnowszej adaptacji słynnej sztuki. Jej premiera odbędzie się 8 listopada (godz.19) na deskach Teatru Współczesnego.
W roli Arnolfa wystąpi Arkadiusz Buszko a Horacego – Adam Kuzycz –Berezowski.
ad
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Śmieszny ptak

fot. P. Gamdzyk

Fot. materiały prasowe

Przebojowy Lutosławski

w
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ielkim fanem tego spektaklu jest m.in. znany reżyser
filmowy Krzysztof Zanussi. Gorące przyjęcie w warszawskim Teatrze Polskim, nagroda dla jednego z choreografów Roberta Glumbka oraz nominacja to tegorocznego „Bursztynowego Pierścienia” tylko potwierdzają klasę tej produkcji. Widowisko
baletowe „Ogniwa” z muzyką Witolda Lutosławskiego wraca na
scenę Opery na Zamku. Podczas tej produkcji spotkali się artyści młodego pokolenia: Kaya Kołodziejczyk – warszawska choreograf, zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu dla młodych
choreografów, bardzo obiecujący tancerz i choreograf Piotr Czubowicz z Les Ballets de Monte – Carlo oraz Ilian Garnetz, skrzypek pochodzący z Mołdawii, zwycięzca najbardziej prestiżowych
konkursów skrzypcowych na świecie. Zaproszenie do współpracy przy tej produkcji przyjął również wspomniany Robert Glumbek. „Ogniwa” składają się z trzech etiud: „Grey Summer”, „Aria
de Prefiche” i „Pewnego razu – teraz”. Z połączenia tańca współczesnego z baletem klasycznym powstało wysmakowane i pełne
emocji widowisko.
ad
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listopadzie już po raz ósmy zagnieździ się w Szczecinie
SZPAK. Tegoroczna edycja festiwalu – do tej pory znanego jako Szczeciński Przegląd Autorskich Kabaretów SZPAK – to początek wielkiej rewolucji. Zmiana nazwy na Festiwal Komedii SZPAK
oraz początek zmian formuły. Obok kabaretów, będą także spektakle teatralne, filmy, słuchowiska, sztuka wizualna oraz programy dla
najmłodszych. W części konkursowej zaprezentują się między innymi
– kabaret Czołówka Piekła, kabaret Inaczej, Kazio Sponge, kabaret 44200, kabaret Z nazwy, kabaret Nic nie szkodzi, kabaret 7 minut po,
kabaret Sakreble. Widzów rozśmieszać także będą stand-uperzy – Iza
Kała i Marcin Zbigniew Wojciech. W programie także projekcja filmu
„Baśń o ludziach stąd” w reżyserii Władysława Sikory, wieczór improwizacji oraz stand up, spektakle komediowe dla najmłodszych. Gwiazdą ósmego SZPAKA będzie Szymon Majewski, który zaprezentuje się
w spektaklu stołecznego OCH-Teatru „One Mąż Show”. W widowisku
finałowym wystąpią m.in. Piotr Bałtroczyk, kabaret Jurki Kacper Ruciński, kabaret Czesuaf. Spektakl wyreżyseruje Grzegorz Dolniak. Festiwal odbywać się będzie od 20 do 23 listopada 2014.
nath
www.szpak.info.pl
REKLAMA

6, 20.11. czwartek

„Śpiewać każdy
może” — karaoke
z zespołem Live

13, 27.11. czwartek

„Klawy Jerzy
w Kafe Jerzy”
— fiesta taneczna

7.11. piątek

Rock & Roll Night

Big Joe Cover Band Live

14.11. piątek

Piątunio
w Kafe Jerzy

8, 15, 22.11. sobota

10.11. poniedziałek

Hot
Saturday

Poniedziałkowe
Tany Tany

21.11. piątek

28, 29.11. piątek, sobota

Kafe Jerzy
Band Live

Andrzejkowy
Weekend

Rezerwacje: 91 484 78 33, 608 644 677, 501 020 350
/ kafejerzy, kafe@kafejerzy.pl, www.kafejerzy.pl
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Festiwal samych talentów

p

Łona i Webber przyłapani na korytarzu

Bartek Waglewski czyli
połowa duetu FISZ EMADE

Duet Stonkatank po tym jak zostali ogłoszeni zwycięzcami konkursu
REKLAMA

Kasia Nosowska, dyrektor
festiwalu „prestiżowo”

Zjawiskowa Basia Wrońska z Pustek

Skubas z zespołem przyłapani… pod prysznicami

Król poza sceną

fot. Dagna Drążkowska

onoć zwycięzcy tegorocznej edycji Festiwalu Młodych Talentów – Nowa Energia, czyli duet Stonkatank byli tak zaskoczeni
werdyktem jury, że podczas finału imprezy byli już spakowani do
wyjazdu. Nie spodziewali się, że ich muzyka przypadnie do gustu
jurorom, na czele których stanęła Katarzyna Nosowska. Przyjemnych momentów było więcej. Premierowe kawałki duetu Fisz Emade, które dosłownie zahipnotyzowały publiczność. Pozytywny kop
energii w wykonaniu Łony, Webbera i całego The Pimps, również
na korytarzach Areny, klimatyczny koncert Króla czy serdeczne
przyjęcie, również poza sceną, Skubasa z ekipą. Muzycznie było wyśmienicie, towarzysko również. Oby częściej.
ad
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Gwiazdy Siudmaka

alarz Wojciech
Siudmak, jeden
z najlepszych neosurrealistów na świecie ponowie odwiedził Szczecin.
Przyleciał na zaproszenie Fundacji „Sięgajcie
Gwiazd”, którą założyła
Jolanta Drąszkowska,
prezes i właścicielka firmy Neptun Developer
razem z córką Dorotą
Kawecką.
Fundacja działa na
zasadzie mecenatu artystycznego i współpracuje z Liceum Plastycznym. Między innymi sfinansowała kształcenie dwóch grup uczniów
„plastyka”, ufundowała i wyposażyła pracownię graficzną, przyznaje
stypendia artystyczne. Uzupełnieniem tego programu są organizowane dla uczniów spotkania i warsztaty z wybitymi twórcami tej
rangi co Siudmak, kończące się zazwyczaj wspólną wystawą.
– Z przyjemnością tu wracam, bo jestem fanem tego, co obie
panie robią dla młodych adeptów sztuki – mówi artysta. – Nigdy
wcześniej nie spotkałem się z czymś podobnym i tak wyjątkowym.
Tak właśnie wygląda prawdziwy mecenat. I nie chodzi tylko o pieniądze, ale przede wszystkim o ich emocjonalny wkład. Widać, ze
wkładają w to serce. Takiej postawy jeszcze nie spotkałem.
Cała rozmowa o Fundacji i Nagrodzie Pokoju, której inicjatorem
jest malarz, w internetowym wydaniu Prestiżu.
ad

Fot. materiały prasowe

iezwykłą mapę Szczecina we wnętrzu Trafostacji Sztuki stworzył znany
grafik Arobal. Połączył ze
sobą w całość cztery stoły,
symbolizujące poszczególne
części miasta. Umieścił na
nich pod szkłem swoje ilustracje przedstawiające fragmenty Szczecina oraz instalację
roślinną złożoną z lokalnych
materiałów: gałęzi, liści, trawy
i trzciny. Przy stołach można
usiąść, co jest dodatkową zachętą do dyskusji o mieście,
które symbolizują.
– Cała instalacja używa
dwóch aspektów, które inspirują mnie w Szczecinie
i które mogą być szansą
na zbudowanie nowej tożsamości miasta i jego mieszkańców. To woda: rzeki, ich zakola
oraz bliskość morza symbolizowana przez szklane powierzchnie
chroniące ilustracje. Roślinność lasów, parków i miejskich instalacji symbolizowana przez ikebany – żywe kompozycje z lokalnych
materiałów.
Arobal pochodzi z Barlinka i należy do najzdolniejszych ilustratorów w Polsce. Publikował m.in. we „Wprost” i „Przekroju”, współpracował z Teatrem Dramatycznym w Warszawie. Ma na koncie ilustracje do książek Krystiana Lupy i Marcina Szczygielskiego.
ad

Fot. Dagna Drążkowska
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Mapa Arobala
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CZARODZIEJSKI SMAK TUNEZJI
TUNEZYJSKA OLIWA Z OLIWEK
NATURALNA, ZDROWA
DLA RESTAURACJI I DO DOMU
- najwyższej jakości
- z pierwszego tłoczenia
- o różnych smakach
- niezbędna do potraw
- świetny kosmetyk

TunisPol

ul. 5 Lipca 16

tel. 534 30 70 30

www.tunispol.pl
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Kupuj
świadomie
fot. Jarosław Gaszyński

i nie rezygnuj
z priorytetów
- do tego zachęca Jolanta Drąszkowska, prezes i właścicielka firmy Neptun Developer

d

To już trzeci z sześciu odcinków cyklu „Kupuj świadomie
i nie rezygnuj z priorytetów’’. Co dzisiaj?

zisiaj, zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego wydania, trochę podpowiedzi, jak i dlaczego należy bardzo szczegółowo gromadzić informacje
o walorach technicznych wszystkich interesujących nas mieszkań.
Dla uzasadnienia konieczności zapoznania się
ze szczegółami standardu, posłużę się przykładem okna, jako ważnego elementu mieszkania.
W budynkach mieszkalnych stosowane są okna: PCV, drewniane i aluminiowe. Ale ile będą tłumiły hałasu z zewnątrz, jakie będą
straty ciepła przez okna, czy mieszkanie będzie widne, czy ciemne,
nie zależy od rodzaju okna, ale od dobrego producenta, od parametrów technicznych i powierzchni okien. Idąc dalej, od tych parametrów zależy ilość zużytej energii cieplnej i elektrycznej na oświetlenie, a w konsekwencji koszty eksploatacji. I tak jest ze wszystkimi
materiałami, z jakich wybudowany jest budynek.
W cyklu sześciu artykułów staram się przekazać wszystkim stojącym przed decyzją zakupu mieszkania informacje, które moim
zdaniem choć trochę pomogą w zakupie szczęśliwego, zgodnego
z własnymi priorytetami mieszkania.
W dzisiejszym, trzecim już odcinku, właśnie o parametrach technicznych.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe warunki techniczne, jakim powinien odpowiadać budynek.
Jak już wypowiadałam się w poprzednim odcinku, są to normy
minimalne. W rzeczywistości mieszkania, jak wszystkie inne produkty, znacznie różnią się od siebie jakością, dlatego w naszym własnym interesie należy dokonywać ich porównań.
Na pewnych parametrach zależy nam bardziej, na innych mniej
– tylko mając wiedzę o parametrach technicznych poszczególnych
mieszkań, dokonamy właściwego wyboru.
Wybrałam kilka, moim zdaniem, istotnych parametrów, o których
wiedza jest potrzebna dla wyboru właściwego dla siebie mieszkania.

Są to:
– dźwiękochłonność ścian zewnętrznych (łącznie z oknami) – minimalny współczynnik 20 dB, ale przy ruchliwych ulicach 38 dB.
– parametry okien i szyb – powierzchnia okien minimum 1 m2
okna na 8 m2 podłogi, współczynnik przenikania ciepła całych
okien od 1 stycznia 2014 r. wynosi 1,3. Im mniejszy współczynnik,
tym lepiej – mniejsze straty ciepła. Współczynnik dźwiękochłonności okien minimum 32 dB – im wyższy, tym lepiej, po prostu będzie
ciszej.
– wentylacja – wymiana powietrza w mieszkaniu ma bardzo duży
wpływ na samopoczucie mieszkańców. Minimalny dopływ powietrza to 130 m3/godz. Taki dopływ zapewnia 4,5 atestowanych wywietrzników okiennych (po 30 m3 każdy).
– źródło ciepła – normy ich nie regulują. Najczęściej są to kotłownie gazowe w budynkach wielorodzinnych i piece gazowe
w jednorodzinnych. Najwyższy komfort użytkowania i najniższe
koszty zapewniają nowej generacji kondensacyjne piece gazowe
z zewnętrznymi programatorami i z zasobnikiem na ciepłą wodę.
Moim zdaniem to jedne z najważniejszych parametrów technicznych, ważnych przy wyborze mieszkania.
Kupujących zainteresować powinno także różnego typu ponadstandardowe wyposażenie mieszkań, np. rodzaj instalacji teletechnicznej (tv, telefon, internet), klimatyzację, wysokość mieszkania,
wyposażenie i wykończenie części wspólnych, wykończenie elewacji, czy jest balkon (jeżeli tak to jak duży), czy może go nie ma i wiele
innych kryteriów według własnych potrzeb.
Mam świadomość, że nie wyczerpałam tematu. Intencją moją jest
zachęcić Państwa do dużego zaangażowania w zapoznawanie się
ze szczegółami standardu kupowanego mieszkania.
W kolejnym wydaniu „Prestiżu” o ustawie deweloperskiej, gwarancjach, odbiorach.
Zapraszam do czytania. Nieustannie życzę szczęśliwego dla siebie wyboru.
Jolanta Drąszkowska

Budujemy dwurodzinne wille przy ul. Nowowiejskiej i kamienicę z małymi mieszkaniami przy ul. Krzywoustego
Neptun Developer Sp. z o. o.
ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin, 784 684 540, 602 217 893, sprzedaz@nd.com.pl, nd.com.pl
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Grand Prix dla dziennikarza
TVP Szczecin
Opisując w reportażu otaczający nas świat, sam mogę go lepiej zrozumieć - mówi Fabian
Zając, dziennikarz szczecińskiej redakcji Telewizji Polskiej, laureat głównej nagrody
w ogólnopolskim Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim Ośrodków Regionalnych TVP.
Jury doceniło jego reportaż „Bezduszny system” emitowany w „Magazynie
Ekspresu Reporterów” w TVP 2.

g

rand Prix to najważniejsza nagroda dla dziennikarzy
z całej Polski, większego wyróżnienia nie ma. Co dalej?
Fabian Zając: Oczywiście to niezwykle miłe wyróżnienie, kto z nas nie lubi być docenianym... Jednak zawsze
powtarzam, że nie pracuję dla nagród. Gdyby tak było, chyba już
dawno bym się wypalił zawodowo. Kiedy odbierałem główną nagrodę czułem ogromną radość przede wszystkim z tego powodu,
że dobrze wykonuję swoją pracę. Nagroda jest dość ciężka dosłownie, bo jest wykonana z kamienia i w przenośni, bo czuję jej ciężar
w postaci dużej odpowiedzialności i motywacji do dalszej pracy.
Muszę podkreślić, że reportaż to efekt nie tylko mojej pracy.
Nasz zgrany „team” to operator obrazu
Michał „Miniu” Borowiecki, montażysta
Maciej „Hrabia" Ochnicki oraz kierownik produkcji Magda Kwaczyńska-Dziworska. Grand Prix jest naszym wspólnym sukcesem. Duży wkład w nagrodę
ma również Aleksandra Białek-Kuczys,
szefowa cyklu interwencyjnego „Wokół
nas", która stworzyła nam doskonałe
warunki do pracy.
Reportaż opowiada o sprawie dyrektora zakładu karnego z Koszalina,
który wpłacił grzywnę za skazanego
za kradzież batonika ubezwłasnowolnionego mężczyznę, który w ogóle nie
powinien być sądzony. Dziś to głośna
sprawa, ale dotarłeś do niej jako pierwszy i przygotowałeś ten reportaż długo
przed innymi.
To prawda. To nietypowa historia,
która obnaża wady systemu sprawiedliwości w naszym kraju. Najbardziej
jednak zależało mi na tym, aby pokazać
widzom człowieka, który nie wykonuje
ślepo swojej pracy, dla którego duch prawa jest ważniejszy niż jego
litera. Mam ogromny szacunek dla bohatera reportażu pułkownika
Krzysztofa Olkowicza.
To nie pierwszy twój sukces – masz na koncie m.in. nagrodę tegorocznego Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu.
W Toruniu zostałem nagrodzony za opowieść o szczecinianinie,
nieuleczalnie chorym chłopcu Łukaszu Berezaku, który niezwykle
wzruszająco opowiedział o swojej chorobie, walce z nią i cierpieniu,
które znosi lepiej niż niejeden dorosły. Tego bohatera będę pamiętał do końca życia. Mam nadzieję, że widzowie również zareagują
podobnie. Może zatrzymają się na chwilę w pędzie życia i zastanowią nad tym, co zobaczyli, ale też nad sobą i swoim życiem, z innej
perspektywy spojrzą na swoje problemy.
Tematyka społeczna to twój żywioł.
Opisując w reportażu otaczający nas świat, sam mogę go lepiej
zrozumieć. Dobry reportażysta żadnego tematu nie boi się podjąć,

ale rzeczywiście tematyka społeczna jest mi najbliższa. To tematy
czasem przepełnione bólem, złością, żalem, ale często też dające nadzieję. Czasem mogę wyśmiać absurdy, czasem pomóc, ale
mogę też po prostu pokazać świat taki, jaki jest, bez retuszu.
Nagłośnienie problemu w telewizji pomaga go rozwiązać?
Nawet dość często. Uważam jednak, że rolą telewizji nie jest rozwiązywanie problemów. Reportaż przede wszystkim pokazuje świat
i zjawiska w nim zachodzące, społeczne relacje, trendy. To konkretne instytucje są od rozwiązywania problemów moich bohaterów.
Niestety one często zawodzą, ale wtedy pomagają przepełnieni
dobrocią i wrażliwością widzowie. To cudowne, kiedy po emisji re-

portażu sprawy wydawałoby się niemożliwe do rozwiązania, stają
się proste. Okazuje się, że można spełnić marzenie chorego dziecka, uzbierać pieniądze na zagraniczną operację lub wyprawić ubogiej rodzinie godne święta Bożego Narodzenia. Niestety zdarza się
i tak, że ludzie próbują nami manipulować, po prostu chcą by „coś
im załatwić, bo im się należy”. Często powtarzam, że ja nie mam
czarodziejskiej różdżki.
Nad czym teraz pracujesz?
Przygotowuję dwa reportaże. Jeden dotyczy tragicznego błędu
w diagnozie lekarskiej. Pacjent nie dostał szansy na właściwe leczenie i z powodu lekarskiej rutyny zmarł. Tak przynajmniej twierdzą
jego bliscy, a ja próbuję dociec czy tak właśnie było. Drugi będzie
o kobietach zaszczutych w sieci, o bezkarności cyberprzestępców,
z którymi policja ani prokuratura nie potrafią sobie poradzić. Oba
reportaże realizuję dla telewizyjnej dwójki i ukażą się niebawem
w „Magazynie Ekspresu Reporterów”.
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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.

l

istopad nastraja smutkiem. Pewnie zresztą nie tylko
mnie. Szybko zapadające ciemności, poranne mgły
i tony przepięknych, kolorowych liści zalegających
chodniki, trawniki, ulice i ogrody. Po prostu jesień.
Jeszcze taka kolorowa w pełnym słońcu, ale coraz
częściej w deszczu i chłodzie. To tradycyjna pora
na wspomnienia tych, którzy odeszli. Z początkiem
listopada dużo myślimy o najbliższych i przyjaciołach, których nie
ma już z nami, a dopiero co razem pracowaliśmy, byliśmy na wakacjach, grzybach, naprawialiśmy samochód czy w pubie piliśmy
piwo. Niezwykle często nasze myśli biegną także do tych, których
znaliśmy jedynie z pierwszych stron gazet, okładek lifestylowych
magazynów czy telewizyjnych ekranów. Dziennikarze, politycy,
aktorzy i sportowcy. Ogromnie szkoda zbyt krótkiego życia Anny
Przybylskiej czy Robina Williamsa i wielu innych aktorów, których
mijający rok zabrał wyjątkowo dużo. Brakować będzie wspaniałych
audycji Andrzeja Turskiego i Tadeusza Mosza. Ale i sportowy świat
stracił w 2014 roku kilka wybitnych postaci. Tito Vilanova miał 45
lat. To o wiele za mało, by „przejść na drugą stronę”. Były szkoleniowiec jednego z najsłynniejszych klubów piłkarskich świata – FC
Barcelona, najpierw jako asystent Josepa Guardioli, a od czerwca

2012 jego następca, niestety przegrał walkę z rakiem, zmorą naszych czasów. Hiszpański futbol stracił w tym roku jeszcze jednego
wybitnego trenera. W lutym odszedł Luis Aragones. Miał 75 lat. Był
selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii, a jego największym sukcesem było doprowadzenie drużyny do tytułu Mistrza Europy w 2008 roku. Był związany z Atletico Madryt. Fani piłki nożnej
na całym świecie ronili łzy smutku w styczniu, kiedy dowiedzieli się
o tym, że Eusebio, jedna z najwybitniejszych postaci w historii futbolu zasilił niebiańską reprezentację. Porównywany z samym Pele,
Portugalczyk, zwany „Czarną Panterą” to król strzelców mundialu
w Anglii w 1966 roku i zdobywca prestiżowej "Złotej Piłki 1965"
w plebiscycie "France Football". My tutaj w kraju nad Wisłą cieszyć
się możemy, że mimo wielu wspaniałych sukcesów polskich sportowców w ostatnich miesiącach, niebiańscy skauci, do anielskiej
reprezentacji, powołali jedynie naszego wspaniałego kolarza górskiego i trenera tej dyscypliny, Marka Galińskiego, który w marcu
zginął w wypadku samochodowym, reszcie pozostawiając jeszcze
wiele okazji do wykazania się talentem, formą i wspaniałymi osiągnięciami tutaj na ziemi.
Krzysztof Bobala

Pożegnaj ból i inne dolegliwości zdrowotne, odzyskaj radość życia
Magnetoterapia daje pozytywne wyniki w leczeniu wielu chorób, w tym uznanych za przewlekłe. Zapewnia
znaczną poprawę aż do całkowitego wyleczenia. Przynajmniej tak samo ważny, jak działanie terapeutyczne,
jest efekt profilaktyczny uzyskiwany za pomocą pola magnetycznego: zastosowane w odpowiednim
momencie i potem regularnie stosowane może w ogromnym stopniu przyczynić się do tego, że problemy
zdrowotne czy dokuczliwe dolegliwości w ogóle nie wystąpią. Jako ogólne działanie profilaktyczne
magnetoterapii wymienia się przede wszystkim witalizację ciała z pobudzeniem i harmonizacją wielu
funkcji życiowych.
W związku z powyższym uznaje się, że magnetoterapia stosowana profilaktycznie:
tQS[FDJXE[JBBTUSFTPNEOJBDPE[JFOOFHP
tE[JBBVTQPLBKBKǌDPJBOUZEFQSFTZKOJF
tVBUXJB[BTZQJBOJFJQPQSBXJBKBLPǴǎTOVPSB[LPODFOUSBDKǗVXBHJ
tXTQPNBHBPEQPSOPǴǎPSHBOJ[NV
t[BQPCJFHBPTUFPQPSP[JF
t[BQPCJFHBQPXTUBXBOJVQS[ZLSZDIEPMFHMJXPǴDJ OQNJHSFOPXZDICØMØXHPXZ
tQPEOPTJXJUBMOPǴǎJ[BTPCZTJȈZDJPXZDI
tSFHVMVKFXT[FMLJFQSPDFTZȈZDJPXF
tQPCVE[BQSPDFTZTBNPMFD[FOJBJSFHFOFSBDKJLPNØSFLPSB[ULBOFL
tOPSNBMJ[VKFQSPDFTZö[KPMPHJD[OFJCJPDIFNJD[OF
t[NOJFKT[BOBEQPCVEMJXPǴǎPSB[QTZDIJD[OFJö[ZD[OF[NǗD[FOJF
tQPEOPTJBLUZXOPǴǎȈZDJPXǌ QPQSBXJBOBTUSØKPSB[DIǗǎEPQSBDZJȈZDJB
Stosując magnetoterapię mamy duże szanse przedłużenia aktywności i zdrowia, tym samym uniknięcia
przedwczesnej starości naznaczonej bólem lub cierpieniem.
Magnetoterapia to forma łagodnej profilaktyki.
Dlatego warto zadbać o zdrowie już dziś, gdy jeszcze jesteśmy „w formie”, aby utrzymać ją jak najdłużej.

Biomag Szczecin - zabiegi i dystrybucja
Pl. Zwycięstwa 1 pok. 6
Tel. 608 722 372
biomag.szczecin@op.pl
www.biomag.szczecin.pl
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Sadowska na 12 urodziny
Kafe Jerzy

oncert Marysi Sadowskiej był główną atrakcją urodzin Kafe
Jerzy. Znana wokalistka zabrała publiczność w podróż po różnych stylach i okresach muzycznych, a towarzyszył jej aż siedmioosobowy zespół (w tym doskonały wokalnie chórek). Nie zabrakło
tortu urodzinowego, a po północy goście mogli podziwiać gorący
(dosłownie) show barmański. Kafe Jerzy to jeden z najbardziej popularnych, a jednocześnie najdłużej działających nieprzerwanie klubów w Szczecinie. Od 12 lat odbywają się w nim koncerty, imprezy
tematyczne (w tym Bal Dziennikarzy). Klub ma na swoim koncie także wiele nietypowych imprez – jak np. Maraton tańca (do upadłego)
czy Akcję dolewania Wisły do Odry. Lokal znany jest z zamiłowania
sztuki, w jego kolekcji jest m.in. obraz kury przybitej do ściany czy
krów w rzece.
br

Marzena i Paweł Skrzeczkowski,
dyrektor Roca na Ukrainę

Michał Szelągowski
z partnerką Elżbietą Heńską

Dorota Roszkowska - Galant i Marcin Galant

Wojciech Jachim i Tomasz Kowalczyk,
red. nacz. Kuriera Szczecińskiego

mec. Marek Mikołajczyk

Sławomir Zajdel, Joanna
Leszczyńska – Pankrac

Iza Magiera, red. nacz. Prestiżu
i Kasia Hubińska, projektantka

Katarzyna Wolnik - Sayna, Radio Szczecin
i Piotr Wroniszewski, Energy Sports

Od lewej: Jan Chilkiewicz, Michał Stankiewicz, mec. Piotr Królikowski, mec. Lew Lizak

Od lewej: Paula Niemczynowicz, Ola Kmita, Ola Szymańska, Teatr Nie
Ma, Daniel Źródlewski, Prestiż, Paulina Lenart, Teatr Lalek Pleciuga,
Tomasz Ostach, Teatr Nie Ma i Opera na Zamku, Piotr Bumaj, Teatr Polski
Maciej Gmitrowicz (w środku), z prawej Dariusz Pankrac

fot. Jarosław Gaszyński

Gwiazda urodzin KJ - Marysia Sadowska wraz zespołem

Monika Pyrek i Norbert Rokita, prezes Arena Szczecin Operator

Magdalena Chrobrowska i Michał Stankiewicz, właściciele KJ

Michał Stankiewicz i Jolanta Kowalewska, Gazeta Wyborcza
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Staniewski bardzo towarzyski

d

ariusz Staniewski, który na co dzień pracuje jako dziennikarz
Kuriera Szczecińskiego i felietonista Prestiżu, popełnił kolejną
książkę. "Szczecin bardzo Towarzyski, czyli niecodziennych wydarzeń zapiski" to rozwiązanie tajemnic lokalnego świata polityki i samorządu. Nie dziwiła zatem przedwyborcza debata, która towarzyszyła promocji książki w Galerii Kaskada. Spotkanie kontynuowano
w restauracji Chata, gdzie bohater wieczoru podejmował swoich
gości dobrym słowem, wódeczką i zakąską. Rozmów o, bądź co
bądź, nieco kontrowersyjnej pozycji na literackiej mapie Szczecina
nie było końca. Licznie przybyli politycy, dziennikarze i przyjaciele
autora, który – jak sam o sobie mówi – bestią towarzyską jest. Dla
odmiany tego wieczoru nikt nikomu łatek nie przypinał.
kt

Wzruszony bohater wieczoru zbiera laury, pochwały i szczere gratulacje

Tomasz Kowalczyk, redaktor naczelny Kuriera Szczecińskiego,
Dariusz Staniewski, Bogdan Jaroszewicz, wiceprezydent Szczecina

Jan Posłuszny, radny miejski PO, Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby Gospodarczej,
Andrzej Mickiewicz, kandydat na radnego z listy SLD, prof. Tomasz Grodzki, szef klubu
radnych miejskich PO, Bogumił Rogowski, prezydent Business Club Szczecin

m
"

Radny miejski PO dr Jerzy
Sieńko z żoną Magdą

Joanna Fajfer, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz
Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy marszałka województwa zachodniopomorskiego

fot. Jarosław Gaszyński

Katarzyna Stróżyk, Kurier Szczeciński,
Robert Wojciechowski, Kurier Szczeciński

Bohater wieczoru z posłanką Renatą Zarembą

Sezon „Męczenników”

ęczennicy” weszli szturmem do teatru. Spektakl Anny Augustynowicz, który rozpoczął nowy sezon w Teatrze Współczesnym został entuzjastycznie przyjęty. Wspólna produkcja Współczesnego i Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu opowiada historię
zderzenia religijnej i świeckiej wizji świata oraz poddaje pod dyskusję różne twarze fanatyzmu. W kuluarach było słychać głosy, że to
będzie przebój sezonu. Twórcy spektaklu nie kryli swojego zadowolenia. Będzie głośno.
ad

Anna Augustynowicz, reżyser „Męczenników”, aktorzy: Filip Perkowski,
Konrad Beta, Czesław Skwarek, Sara Celler - Jezierska, Rafał Kosowski,
Barbara Lewandowska, Maria Dąbrowska, Maciej Litkowski

Danuta Marosz, dyrektor naczelny Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu,
i Mirosław Gawęda, dyrektor naczelny
Teatru Współczesnego

Piotr Ratajczak, dyrektor artystyczny Teatr
Dramatycznego w Wałbrzychu, Dorota
Kowalkowska, kierownik literacki Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu

Grażyna Madej i Magdalena Myszkiewicz,
aktorki Teatru Współczesnego, Grzegorz
Małecki, scenograf

Wojciech Garlicki, Anna Garlicka, zastępca
dyrektora Teatru Lalek Pleciuga

Na pierwszym planie, od lewej: Elżbieta Ogrodowska - Jesionek, tłumaczka „Męczenników”,
Jacek Wierzchowski, kompozytor muzyki do spektaklu, Anna Augustynowicz

fot. Dagna Drążkowska
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Życie to pasja

Stanisław Mączka, sołtys Międzywodzia, Agnieszka Zalewska, prezes PFPU, Adrian Bylina

Team rowerowy: Piotr Zabłocki, Oskar
Macuk i Aleksandra Puchalska

10

Robert Bałdyga, mistrz
świata w windsurfingu

Mistrzowie świata w pływaniu: Mateusz
Sawrymowicz i Przemysław Stańczyk

Agnieszka Zalewska i Łukasz
Kołcz Jarkiewicz ,,EH school”

Super drużyna PFPU, od lewej: Przemysław Stańczyk,
Agnieszka Zalewska, Robert Bałdyga i Mateusz Sawrymowicz

fot. Kamila Izbrecht

olska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom znowu pozytywnie namieszała na wybrzeżu. Sporty ekstremalne, warsztaty z graffiti, warsztaty muzyczne - PFPU promowała zdrowy tryb
życia. Fundacja zgromadziła wokół siebie ekipę wybitnych sportowców, którzy prowadzą warsztaty, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem nt zdrowego trybu życia i przy tym świetnie się bawią. Są
wśród nich żeglarze z CKM Sailing, Robert Bałdyga, mistrz świata
w windsurfingu, utytułowani pływacy: Przemysław Stańczyk, i Mateusz Sawrymowicz, czy młoda gwiazda rowerowego freestylu Oskar
Macuk. To już stali współpracownicy Fundacji, którzy chętnie wspomagają jej działania, podobnie jak EH school szkoła sportów ekstremalnych.
ad

Krzysztof Łobodziec, CKM Sailing

Oskar Macuk

Olga Lisińska i muzycy
z Fundacji Akademia Sztuki

Tomasz Wieczorek - prezes firmy
INLOGIC i Monika Krupowicz

Wnętrza Szczecina

października odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Wnętrze Miasta”, zorganizowanej przez Open Gallery – galerię
sztuki Moniki Krupowicz we współpracy z firmą INLOGIC i Fundacją
Akademia Sztuki, prowadzoną przez Sylwestra Ostrowskiego. To już
trzecia edycja wystaw z cyklu „Wnętrze Miasta”, których motywem
przewodnim są zakamarki ukryte za kamienicami Szczecina. Na prezentację obrazów polskich artystów, Wojciecha Koniuszka i Michała
Candera oraz fotografii Roberta Stachnika i Marcina Korneluka przybyło liczne grono gości. Sztukę kontemplowano przy lampce wina
i muzyce w wykonaniu Olgi Lisińskiej.
kt

Monika Krupowicz - właścicielka Open
Gallery i Robert Stachnik - fotograf

Wojciech Koniuszek - artysta-malarz, Michał Cander - artysta-malarz, Monika
Krupowicz i Sylwester Ostrowski, saksofonista, Prezes Fundacji Akademia Sztuki

Goście wernisażu

Mariola Cander, Michał Cander - artysta-malarz, Robert Krupowicz - burmistrz Goleniowa

fot. Robert Stachnik

p
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iał być skandal i nie było. Za to okrzyki uwielbienia i owacje,
a po wszystkim gratulacje i toasty. Premierowe „Dzieje grzechu” – balet na podstawie powieści Stefana Żeromskiego i filmu
Waleriana Borowczyka, z choreografią Karola Urbańskiego i muzyką Mieczysława Karłowicza, tanecznym krokiem zdobył szczecińską
publiczność. Autorzy świętowali, publiczność padała, dosłownie,
do stóp artystom. Nowy sezon w Operze rozpoczęty.
ad

Ekipa „Dziejów grzechu” zebrała zasłużone owacje

Piękniejsza część baletu Opery na Zamku

w

Gabriela Wiatr, Urząd
Marszałkowski z mężem

Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku z małżonką

Spotkanie na Sianie

sobotnie popołudnie al. Piastów 8 za sprawą aranżacji
i dekoracji wykonanych przez Flowers&Co. zmieniła się
w klimatyczne miejsce. Licznie przybyli goście siedzieli na sofach ze
snopków siana, spacerowali po dywanie jesiennych liści i delektowali sie domowymi wypiekami oraz grzanym winem. Główną atrakcją był pokaz dziecięcej kolekcji t-shirtów z grafikami Iwony Drążkiewicz. Wieczór umiliły liczne konkursy dla panów i dzieci, a panie
mogły poznać tajniki jesiennego makijażu, który zaprezentowała
Galeria Wizerunku. Kolejne Spotkanie Na Sianie wkrótce.
ad

Anastazja Patora (Rajski Ogród),
Malwina Kuźmińska, (Flowers&Co)

s

Odtwórcy głównych ról - soliści baletu
Opery na Zamku Ksenia Naumets Snarska i Paweł Wdówka

fot. Włodzimierz Piątek

Krzysztof Tarasiuk, aktor Teatru Lalek
Pleciuga i baletnice, Olga Kuzmina i
Karolina Cichy- Szromnik

Agnieszka i Michał Mierzowiec
(właściciele firmy Kerpol)

Iwona Drążkiewicz (ID Galleria)
Barbara Froelich, Dr Marek Froelich
(Dental Implant Aesthetic Clinic)

Ewelina Pawłowska ( Mediklinka),
Paweł Maryńczak (Restauracja Mistral),
Dorota Wertycka (Personal Coach), Ania
Sierakowska (Centrum Finansowe Janosik)

fot. Dagna Drążkowska

m

Grzeszny sukces

Agnieszka Sikorska (Galeria Wizerunku), Malwina Kuźmińska
(Flowers&Co), Iwona Drążkiewicz (ID Galleria) Ala, Zuzia, Sara, Nadia

Zmysłowy Berlin

zczecin zawitał do Berlina a z nim Prestiż. W galerii NO WÓDKA prowadzonej przez szczeciniankę Olę Kozłowską, swoje
zdjęcia zaprezentowała inna szczecinianka Sonia Szóstak. Było pięknie i zmysłowo. Tłumy ludzi, litry wina i wyjątkowo ciepły wieczór.
Berlin pokochał dziewczyny ze Szczecina. NO WÓDKA ma ogromną
szansę osiągnąć sukces, bowiem promuje to co we współczesnej
polskiej sztuce użytkowej najlepsze.
ad

Zmysłowe fotografie Sonii

Galeria na chwilę przed
otwarciem wernisażu

Autorka wystawy Sonia i
Szóstak i Aleksandra Kozłowska,
właścicielka NO WÓDKA

Galeria po otwarciu

Muzyczna część wernisażu

Sonia Szóstak, bohaterka wieczoru

fot. Materiały prasowe

96

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
KAWIARNIE
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Bulwar Cafe, ul. Jana z Kolna 7
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe Orsola, ul. pl. Żołnierza Polskiego 3/1
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari,ul. Tuwima 27
Castellari, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Corner, ul. Tkacka 64D
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Kro kafe, ul. Wielka Odrzańska 20
Public Cafe Fontanny, al. Papieża Jana Pawła II 43
Public Cafe, ul. Wielka Odrzańska 18A
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1
Sklep Kolonialny, CH Ster
Spalarnia Kultury, ul. Śląska 4
Starbucks, oba lokale
RESTAURACJE / PUBY
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Biała Trufla, ul. Jana Pawła II 45
Bohema, al. W. Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul Panieńska
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Clou, Wielka Odrzańska 18
Colorado, Wały Chrobrego 1A
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Eskapada Szczecin, ul. Osiek 7
Food & wine, ul. Rynek Nowy 3
Jin Du, Jana Pawła II 17
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wały Chrobrego)
Mała Tumska, ul. Mariacka 26
Mazat, al. Wyzwolenia 44
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
Niebo Wine Bar Cafe , ul. Rynek Nowy 5
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Portofino, ulJana Pawła II 42
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Red Rocket, ul. Jana z Kolna 7
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
Stockholm Kitchen&Bar, Bulwar Piastowski
- al. Żeglarzy 1
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego, ul. Zbożowa 4
Tokyo Sushi'n'Grill, ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
ZDROWIE I URODA
A-float, ul. Parkowa 5A/1
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22
Artmasters, ul. Mickiewicza 138
Australia gabinet kosmetyczny,
ul. Jagiellońska 67A/4
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8

Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dotyk Anioła, ul. Piłsudskiego 14
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40
Evita Spa, Przecław 96E
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz,
ul. Mazurska 20
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Jennifer Clinique, ul. Axentowicza 1A
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove, ul. Wilków Morskich 9
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Lecznica Dentystyczna KULTYS, ul. Bol. Śmiałego 17/2
La Fiori, ul. Kapitańska 9A
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za
Wiatrakiem 4A
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Thai Massage, ul. Sienna 4
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio KALE, ul. Modra 90/1
Studio Kosmetyki Profesjonalnej, ul. 5-go Lipca 32D
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7
Wersal SPA, ul. Jana Pawła II 16
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A
KLUBY
Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
HOTELE
Atrium, al. W. Polskiego 75
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30
Hotel Dworski, ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Radisson Blu, pl. Rodła 10
SPORT I REKREACJA
Akademia Tańca Grycmacher, ul. Kusocińskiego 3
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Calypso Fitness Club, Piastów 30
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46
RKF, ul. Jagiellońska 67
Silver Gym, ul. Łukasińskiego 116
Studio Tańca Anna Kowalska, ul. Krasinskiego 10
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
Squash Center, ul. Żyzna 17
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska
SKLEPY
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7
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
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1
Betty Barclay, CH Galaxy

Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
CH Galaxy (punkt informacyjny), al. Wyzwolenia 18-20
CH Kaskada (punkt informacyjny), al. Niepodległości 36
DonGastronom, ul. Unisławy 14/1
Euforia, al. W. Polskiego 37
Escada, al. W. Polskiego 22
Fashion House, ul. Piastów 72
Hexeline, CH Galaxy, parter
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
ITAL-SOFA , ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH. Galaxy, CH Ster,
CH Turzyn i ul. Jagiellońska 16
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A
La Passion, ul. Jagiellońska 96
LKJ, Galeria Kaskada, CH Galaxy,
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43
Natuzzi, ul. Struga 25
Olsen, CH Kaskada
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11
Resenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a
Soraya, ul. Z. Starego 3A
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
TunisPol, ul. 5-go Lipca 16
Wino Una, ul. Mickiewicza 136
Vip Colection, ul. Wojciecha 4/2 i W. Polskiego 22
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski, CH Ster
NIERUCHOMOŚCI
Calbud, ul. Kapitańska 2
Droński Nieruchomości, Baszta
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 91A
GABINETY LEKARSKIE
Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4 i Graniczna 24
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol,
ul. E. Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1
Estetic, ul. Kopernika 6
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Figurella Instytut Odchudzania,ul. Monte Cassino 2/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 i ul. Czwartaków 3
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
Laser, ul. E. Gierczak 38/8
Laser Medi – Derm, ul. Kasprzaka 2c
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Luxmedica, ul. Welecka 38
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
Mediklinika, ul. Mickiewicza 55
Medicus, pl. Zwycięstwa 1
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska,
al. W. Polskiego 92–94
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna,
ul. Ogińskiego 12
Perładent – Gabinet Stomatologiczny,
ul. P. Wielkopolskich 4C
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna,
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny,
ul. B. Krzywoustego 19/5

Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna,
ul. Kasprzaka 2a i ul. W. Polskiego 103
KANCELARIE PRAWNE
Andrzej Marecki, ul. Królowej Jadwigi 13/12
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda,
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1
Lizak, Stankiewicz, Królikowski,
ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołaj Marecki, ul Św Ducha 5A/12
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2
MOTORYZACJA
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
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
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
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13
Subaru, ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7
INNE
Baltic Bisiness Park, ul. 1-go Maja 38-39
Binowo Golf Park, Binowo 42
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska,
ul. Monte Cassino 24/2
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Follow Me, ul. Kolumba 1
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 i
ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Get Ride, ul. Wojska Polskiego 11
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Neckermann, al. W. Polskiego 11
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Niemierzyńska 17a
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Travel, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42
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