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A pod piórem ciągle nic.
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Piosenka musi posiadać tekst…

Ten cytat oczywiście nie jest przypadkowy. Słowa do „Teksańskiego” napisała Katarzyna Nosowska, muzykę skomponował Piotr Banach, twórca zespołu Hey i bohater naszej okładki. Zrobiliśmy w redakcji szybką ankietę wśród znajomych, prosząc ich o podrzucenie
najsłynniejszych „kawałków” Hey’a. Niemal wszyscy wymieniają te
z debiutanckiej płyty „Fire”, które wyszły spod ręki Banacha. Faktycznie, pamiętam, że „Fire” była jak objawienie. Ludzie oszaleli, bilety
na koncerty rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, a zespół szybko zyskał miano kultowego Płyta rozeszła się w ogromnym, bo ponad
200 – tysięcznym nakładzie. Z tego albumu pochodzi właśnie "Teksański", ale także inne genialne kawałki jak „ Zazdrość” „Dreams"
czy "Moja i twoja nadzieja". Następnym albumem Ho! zespół Hey
ugruntował pozycję na rynku muzycznym, stając się ikoną polskiego rocka.
Spełnił się polski „American dream”. Czy aby na pewno? Z jednej strony realizacja marzeń każdego artysty, z drugiej… twarde
warunki dyktowane przez szołbiznes, który jak powszechnie wiadomo rządzi się rachunkiem ekonomicznym. Prawda jest taka, że
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na sukcesie Hey’a zarabiali wszyscy, tylko nie… artyści. „Naszą misją
było robienie fajnej muzy, do bólu szczerej, do bólu prawdziwej,
a szołbiznes chciał tylko zarabiać na nas pieniądze, w czym w sumie
nie ma nic dziwnego, bo przecież ma w nazwie biznes” – opowiada
Piotr Banach.
Z rozmowy z Piotrem dowiadujemy się też rzeczy zadziwiającej. Paradoksalnie, największe hity stworzone przez duet Banach
& Nosowska były delikatnie mówiąc lekceważone przez innych
członków zespołu. „Pomimo tego, że wizja sprawdzała się, to moje
kompozycje dalej miały status obciachowych, a koledzy grali je na
próbach z widoczną nonszalancją. Nie skarżę się, było – minęło,
ale pamiętam jak bardzo było mi przykro i jak często chciało mi się
z tego powodu płakać” – opowiada nasz bohater. Oliwy do ognia
dolewał fakt, że Hey narodziło się częściowo jako efekt fascynacji
(nie tylko artystycznej) Banacha Nosowską. To wszystko wywoływało ogromne spięcia w zespole, które nieuchronnie prowadziły
do końca. I tak w 1999 roku doszło do rozstania jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych z jego założycielem
i twórcą największych przebojów. Jak potoczyły się dalej jego losy?
O sławie, miłości, muzyce i życiu po Hey’u przeczytacie w mocnym,
szczerym do bólu i bardzo emocjonalnym wywiadzie Anety Dolegi.
Bardzo polecam!
Izabela Magiera
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…”Boję się,
że seks stanie
się małżeńskim
obowiązkiem…”

Grafika: Iwona Drążkiewicz / ID Galleria
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP
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o rzadkie chwile, kiedy młodzi ludzie otwierają
się przed nieznajomymi i mówią o swoich lękach. W kolejnej podróży trafiłam na zestaw raczej nieprzeciętny: młodzi ludzie i doświadczona
seksuolog. Rozmowa dotyczyła sakramentu małżeństwa, które nie ma sensu i jest absolutnym
przeżytkiem. Nikt rozsądny nie bierze ślubu, za to po sakramentalnym „TAK” wszystko bierze w łeb, a człowiek jest już tylko w czarnej d… Potwierdzali zgodnie, zadowoleni z jednomyślności młodzi
pasażerowie. Mówili też z powagą, że aby mieć trochę drewna, to
nie trzeba zaraz kupować całego lasu. Poważny związek: dzieci,
kredyty, praca i obowiązki kastruje człowieka z pożądania i apetytu
na życie. Odechciewa się wszystkiego, a już na pewno seksu. A to
fajna przygoda i najlepiej żeby trwała do późnej jesieni. Podkreśliła
zwłaszcza męska część towarzystwa. Pani doktor seksuolog słuchała cierpliwie, po czym powiedziała, że małżeństwo jest najwyższym
stopniem wtajemniczenia. Świadomie – niewielu z nas udaje się
go osiągnąć, a słowo „małżeństwo” jest dziś tak samo wytarte jak
słowo „kocham”. Taka stała się nasza cywilizacja: mieć więcej, powierzchownie, szybko, poczuć adrenalinę, rzucić się w nieznane, nie
angażować, nie zdradzać z uczuciami, żeby nie wypaść z wyścigu.
Dokąd prowadzi ta droga? Na to pytanie każdy musi sobie sam odpowiedzieć, byle nie było za późno. Podkreśliła pani doktor. Dodała
też, że żyjemy w czasach, w których żeby odczuwać radość z seksu,
nie trzeba od razu lecieć do Urzędu Stanu Cywilnego. Najpierw
trzeba parę istotnych rzeczy w życiu zrozumieć, a za młodu zwykle
to trudne. Dość poznać tajniki, jak zapobiegać niechcianej ciąży…
Nastała cisza. Nagle pani doktor zaproponowała. – Zamknijcie oczy
i wyobraźcie sobie czuły dotyk kochanej osoby. Muśnięcie palcami
za uchem, wzdłuż szyi, pocałunek w ramię, zapach perfum… Przechodzi dreszcz? Zapytała. Wszyscy z uśmiechem pokiwali twierdzą-

co głową. Przyjemnie byłoby wracać do domu, w którym witałby
was właśnie taki dotyk, uśmiech, przytulenie, radość z bycia znów
razem, wspólny posiłek, potem może seks? – Tak, ale takie rzeczy
zdarzają się tylko na początku każdego romansu, potem wszystko
znika. Dzieci płaczą, skupić się nie można. Odpowiedziała jedna
z dziewczyn. Dlaczego tak jest? To niesprawiedliwe. Boję się zakochać. Tylko w bajkach są szczęśliwe zakończenia. – Żeby coś się
zaczęło między ludźmi musi być silne uderzenie, chemia, lecz kiedy mija pierwsza fala tsunami, nie musi pozostać pustka. Właśnie
w tym momencie powinna się rozpoczynać droga do prawdziwej
miłości. Ona jest cudowną przestrzenią do nieustającego rozwoju
waszego związku, jeśli wciąż będziecie o niego dbać. Potrzebne jest
codzienne staranie o siebie, podsycanie płomienia. – Słyszałem, że
ludzie, którzy tak się kochają uprawiają seks mając nawet po 70 lat.
To możliwe? – Tak jest i to jest piękne. Może nie wszystkie pozycje z Kamasutry są w tym wieku osiągalne, ale też i zupełnie niepotrzebne. To rodzaj takiej bliskości, której nie da się opisać. Ona
bierze się z szacunku, bliskości, zaufania doświadczanych przez lata.
Na taką miłość trzeba zapracować. Kobiety często popełniają błąd
nastawiając sie jedynie na swojego partnera. Nie wolno zapominać
o sobie. Kiedy pozostajemy w formie, dbamy o siebie, o czas dla
siebie, czujemy się wciąż atrakcyjne. Tak widzą nas wtedy również
mężczyźni. Zauważając naszą urodę, także chcą być jak Apollo. Pożądaniu sprzyjają: wygląd, dobra kondycja, czułe gesty, uśmiech,
spojrzenie, sms, krótki telefon, niespodzianka, trochę tajemnicy.
Żeby tak właśnie nam się chciało, to musimy odważyć się na miłość, odrzucić lenistwo, rutynę i trafić na swoje przeznaczenie. Wtedy wszystko jest możliwe i seks nie jest małżeńskim obowiązkiem.
Więc do pracy Panie i Panowie, bez względu na wiek. Szukajmy
szczęścia. Jesteśmy stworzeni po to, aby je odczuwać!
Joanna Osińska
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Nowe twarze na Swarożyca

o zespołu Teatru Polskiego w Szczecinie dołączyła trójka nowych aktorów
- Adrianna Góralska, Marcin Zarzeczny oraz
Jakub Sokołowski.
Widzowie mogli już podziwać na scenie
obu panów,o czym więcej poniżej. Z kolei
Adrianna Góralska zadebiutuje na scenie
Polskiego już wkrótce. Do niedawna związana była z gorzowskim Teatrem im. Juliusza
Osterwy, a że jest właścicielką niezwykłego
głosu przez wiele lat występowała także na
scenie gdyńskiego Teatru Muzycznego im.
Danuty Baduszkowej. Można ją było także
oglądać na srebrnym ekranie – grała między innymi w serialach “Sąsiedzi” oraz “Camera Cafe”.

Jakub Sokołowski zadebiutował w Szczecinie tytułową rolą w "Romeo i Julia 1939".
Jest absolwentem Krakowskiej PWST na
Wydziale Teatru Tańca. Grał w kilku produkcjach filmowych - “Dniu kobiet”, “Zasadach
gry”, “100 dniówce” oraz w serialach – “Prawo Agaty”. Do zespołu teatru przy Swarożyca dołączył także Marcin Zarzeczny - aktor,
teatrolog, manager teatralny. Szczecińscy
teatromani mogli go oglądać już kilka lat
temu w spektaklu “Don Kichot” nieodżałowanego Ryszarda Majora albo jako Puka w...
nagłym zastępstwie w “Śnie nocy letniej”
w reżyserii Adama Opatowicza. Ma na koncie kilkadziesiąt ról teatralnych i filmowych.
Dał sie poznać jako znakomity monodramista. Jego spektakle były wieleokrotnie
nagradzane na znaczących festiwalach. Jest
autorem przebojowego monodramu “Zwierzenia bezrobotnego aktora”.
nath

Fot. materiały prasowe

d

9

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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Beckham promuje
Reserved!

Berlin
Fashion Week

Joanna Szewczak

To pierwsza profesjonalna kampania
reklamowa w historii syna słynnej pary.
Choć Brooklyn nie wyklucza kariery w modzie, równie dobrze odnajduje się na murawie. W listopadzie 2014 roku podpisał
kontrakt z Arsenalem Londyn.
REKLAMA
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Pokaz Lavery, projekt autorstwa S. Clayton

ońcówka stycznia w świecie mody
bezsprzecznie należała do Berlina. To
tam, podczas kolejnej edycji Berlin Fashion
Week, wyznaczono trendy na nadchodzący
rok. Relację dla Prestiżu przygotowała młoda, szczecińska blogerka, Joanna Szewczak,
znana pod pseudonimem Joannavi.
Wbrew pozorom, BFW to nie tylko imprezy i zdjęcia na ściance.
To przede wszystkim zapowiedź tego,
co przyda nam się w szafie jesienią 2015
roku. Lena Hoschek (niezwykle popularna
w Niemczech austriacka projektantka) stawia na kobiecość i to w wersji maxi. Przodują u niej rozkloszowane spódnice, opaski
na włosach i talkowane, rozłożyste sukienki.
Kobieco, ale i zdecydowanie jest u Dimitria
i Anji Gockel. Na ich wybiegach królowały

Fot. Joanna Szewczak
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ak, to nie żart. Co prawda nie chodzi
o słynnego Davida Beckhama, ale
o syna słynnego piłkarza i byłej piosenkarki, Victorii Beckham. 15-letni Brooklyn
Beckham wziął właśnie udział w sesji zdjęciowej do najnowszej kampanii Reserved.
Sesja odbyła się w Londynie.
Brooklyn Beckham promował będzie linię wiosennej kolekcji Reserved YFL o nazwie „Volcano Explosion”, w której zamiłowanie do sportu spotyka się z modowym
kontekstem. Jej design dedykowany jest
wszystkim kochającym przygodę, sport
i skoki adrenaliny. Wśród fasonów oprócz
koszul i T-shirtów znajdziemy ciekawie zaprojektowane bluzy z przeszyciami oraz
supermodne spodnie z niską talią (tzw.
cargo pants). Całość składa się na wygodny, miejski styl z wyraźnym sportowym akcentem.

Fot. Wiktoria Bednarek

Fot. Materiały prasowe

Kampania Reserved YFL, której twarzą
jest Brooklyn Beckham pojawi się w salonach Reserved wiosną 2015 roku. Wcześniej Reserved promowała córka Micka
Jaggera, lidera zespołu The Rolling Stones,
modelka Georgia May Jagger.
mp

pewne siebie kobiety - w garniturach, rozszerzanych spodniach i masywnych butach.
W tym sezonie warto postawić na zdecydowany kolor. Prawdziwą królową wybiegów
była zieleń. Począwszy od khaki, malachitowego czy oliwkowego, skończywszy na zieleni butelkowej, morskiej i trawiastej. Pojawił się także burgund, bordo, mocny fiolet
i brąz. Zbyt monotonnie? Blogerka proponuje łączenie struktur. - Genialny trik prosto
z wybiegu? Piżamowe satyny pod grubymi
i tweedowymi swetrami – relacjonuje Asia
Szewczak.
#joannavi
Szczecińska blogerka, miłośniczka
mody, ambasadorka secondhandów, kolekcjonerka starych aparatów i gazet. Nie
rozstaje się z aparatem. Głowę ma pełną
pomysłów, jeden z nich właśnie się urzeczywistnia - na dniach w sieci pojawi się
strona joannavi.com.
kt

Pokaz Dimitri

Fot. Joanna Szewczak
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ie odkładaj do jutra przyjemności,
którą możesz mieć dzisiaj” - to główne motto szczecińskiej marki kosmetyków
naturalnych Clochee.
W takim też klimacie powstawał najnowszy film reklamowy firmy. Clochee zawsze
podkreśla swoje szczecińskie korzenie,
dlatego też za produkcję odpowiedzialna
była rodzima ekipa produkcyjna. Zdjęcia
i realizacja filmowa została powierzona InBloom Studio, natomiast twarzą kosmetyków Clochee została modelka Joanna Bąk.
Premiera reklamy odbędzie się na początku
lutego na youtube.
imj

i modę. Wykorzystuję zamiennie technikę
i stylistykę, ale chyba bardziej kręci mnie
reportaż. Realizowałem materiały na poligonie, z żołnierzami i z antyterrorystami.
W czasie produkcji w hucie, stoczni, na budowach i na siłowniach wiatrowych.
ad
Fot. Jarek Romacki

Fot. materiały prasowe

Romacki w Vogue

Dzwonnik z Kanady

j

Fot. materiały prasowe

Poranne
przyjemności
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ego zdjęcia można znaleźć na stronie magazynu „Vogue” i co miesiąc
w magazynie „Prestiż”, gdzie razem z Kasią
Hubińską i Arkiem Prajsem współtworzy
„Łowców stylu”.

t
Publikował w „Polityce”, „Newsweeku”
i „Przekroju”. Jarosław Romacki fotografuje
od dziesięciu lat. Obecnie przygotowuje
projekt „Wyprawy w nad przestrzeń” wraz
Grzegorzem Skornym – Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Szczecinie, Olą Balladą, instruktorką wspinaczki oraz Marcinem
Tomaszewskim, wybitnym alpinistą.
– Nigdy nie byłem fotoamatorem, jestem
samoukiem – mówi Jarek Romacki. – Lubię
fotografować, teraz też filmować i reportaż,

o najlepszy dzwonnik z Notre Dame
jakiego widziały sceny. Kanadyjski
wokalista Garou fantastycznie stworzył tę
postać w musicalu „Notre Dame de Paris”.
Swój talent objawił również w solowych dokonaniach. „Gitan”, „Revien”. „Seul” stały się
ogromnymi przebojami. Będziemy mogli je
wysłuchać w Szczecinie już 23 marca. Artysta wystąpi na scenie Azoty Arena.
Pierre Garand, od lat znany jako Garou, urodził się w kanadyjskim Sherbrooke
w 1972 roku. Od najmłodszych lat jego życie było wypełnione muzyką – uczył się gry
na gitarze, fortepianie i trąbce. W 1997 roku
na drodze artysty pojawił się Luc Planondon.
To on dał Garou niezapomnianą rolę Quasimodo. Spektakl natychmiast stał się hitem,
a o talencie odtwórcy roli szkaradnego
dzwonnika zaczęły rozpisywać się nie tylko
francuskie gazety. Bilety na spektakl wyprzedawały się na pniu, natomiast pochodzący
z niego utwór „Belle” został okrzyknięty najpiękniejszą piosenką 50-lecia.
Jego płyty zarówno francuskie, jak i angielskojęzyczne zdobywają statusy złotych,
platynowych oraz diamentowych. Ostatni
koncert Garou w Polsce zgromadził prawdziwe tłumy jego wiernych fanów. Nie inaczej będzie tym razem, a Prestiż patronuje
temu wydarzeniu.
ad
REKLAMA
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Wernisaż
na billboardach

Do zobaczenia w Szczecinie i okolicach...”.
Jednym słowem można to skomentować:
szkoda…
nath

sposób. Liczę na to, że forma mojej wystawy przypadnie mieszkańcom do gustu
- podsumowuje Marteniak.
Wszystkie prezentowane obrazy można
zobaczyć na stronie www.marteniak.com
ak

Kubuś
był szczęśliwy

t

Ewelina Marteniak

o pierwsza taka akcja w Szczecinie. Na
ponad dwudziestu bilboardach położonych w różnych punktach miasta można
zauważyć piękne prace. Nie jest to reklama,
ale wystawa obrazów Eweliny Marteniak.
– Są to prace z serii „Trzy kolory lata”
i „Esencje” – mówi Ewelina Marteniak.
– Obie serie to kontynuacja mojej artystycznej drogi, fascynacji kolorem i naturą.
Moje malarstwo jest formą przeżywania
i przepuszczania przez siebie piękna, które
odbieram, opowiedzenia o tym kolorem.
Interesuje mnie też to, co niewidzialne aczkolwiek odczuwalne, informacje zawarte
w wodzie, zapachach, przepisanie rytmu
muzyki na język barw. Malowanie to rytuał
tworzenia, gdzie najważniejsza jest koncentracja i szacunek do każdej cząstki świata.
Nietypowa wystawa powstała w porozumieniu ze szczecińskim odziałem firmy
Stroer. Obrazy znajdują się na bilboardach
niemal w każdej części miasta: od placu Rodła, al. Wyzwolenia, ul. Mieszka I, aż po ul.
Ku Słońcu, ul. Walecznych w Zdrojach czy
ul. Wiosenną. Każdy z nich jest podświetlony, dzięki czemu wieczorami jeszcze bardziej przykuwa uwagę.
- Nośniki reklamowe są w całości pokryte obrazami. Widnieje na nich również mój
podpis, ale trzeba się mocno wpatrzeć, by
go dostrzec. Każda z prac ma za zadanie
zachęcić do refleksji, zastanowienia, do
kontaktu ze sztuką w nowy, zaskakujący

k

ultowy szczeciński Bar Kaukaski przy
ulicy Jagiellońskiej dokonał żywota. Założony w 1974 roku lokal został zamknięty. Serwowano tu podobno najlepsze
w mieście chłodniki, ruskie pierogi, naleśniki czy kołduny. „Tradycja smaku przekazywana z pokolenia na pokolenie” – takim
sloganem bar się promował, ale właściwie
nie musiał. Miał swoich wiernych klientów, by nie rzec… fanów. A takimi słowami
właściciele pożegnali się z nimi: „Po wielu
latach, przyszedł czas na wielkie zmiany.
Zmiany życiowe dla każdego z nas... mniej
lub bardziej prywatne. Wraz z końcem 2014
roku, zadecydowaliśmy o zamknięciu Baru
Kaukaskiego. Kontynuowaliśmy rodzinne
tradycje, pielęgnowaliśmy kulinarny kunszt,
nie daliśmy się czasom fastfoodów i gastronomicznej miernoty. Byliśmy Wam wierni,
z wzajemnością. Dlatego wraz z informacją o zamknięciu Kaukaskiego, pragniemy
przekazać serdeczne podziękowania za
wspólne lata, za tworzenie kultowego miejsca na gastronomicznej mapie Szczecina, za
życzliwość, ciepłe słowa, cudowne pochwały (najprzyjemniejszy element naszej pracy)!
Dziękujemy Tym, którzy odwiedzali nas codziennie i tym, którzy wpadali na moment
od czasu do czasu. Życzymy Wszystkim
smakowitego życia i samych miłych chwil.

Fot. Andrzej Kus

Fot. materiały prasowe

Fot. Andrzej Kus

Koniec
Kaukaskiego
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- letni Kubuś marzył o tym, by spotkać
Spidermana. Dzięki szczecińskiemu
superbohaterowi to marzenie się spełniło.
Tomek Gierwiatowski pojechał do Wrocławia, by uściskać małego wojownika.
Kubuś ma 3 lata. W swoim krótkim życiu
wycierpiał się naprawdę sporo. Przed dwoma laty przeszedł przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. Chłopczyk jest wielkim fanem Spidermana. Jego
największym marzeniem było stanąć oko
w oko z Człowiekiem Pająkiem. Tomek Gierwiatowski ze Szczecińskiej Ligi Superbohaterów sprawił, że to marzenie się spełniło.
Pojechał do dziecka do Wrocławia. Kilka dni
później udał się na dworzec, by następnego
dnia spotkać się z Kubą w bawialni. Zasypał
się w plastikowych kulkach i czekał na przyjście dziecka.
- Gdy wskoczył do kulek wyłoniłem się
metr przed nim. Przywitaliśmy się i... uciekł!
- opowiada Tomek Gierwiatowski. Spotkanie swojego ulubionego bohatera było dla
niego szokiem. Więc zacząłem sam skakać
w dmuchanym zamku i kulkach. Kuba zaczął wykazywać zainteresowanie. Szaleliśmy
ponad godzinę. Było super! Po całym wydarzeniu miałem tyle energii, że mogłem
wracać piechotą z Wrocławia. Jeszcze później mama Kuby pisała, że chłopiec ciągle
o mnie mówi. Takim sposobem spełniły się
dwa marzenia: i Kubusia, i moje.
ak

REKLAMA

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

felieton

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.

Trwa wojna górnictwo kontra reszta społeczeństwa. Po stronie
górniczej prawdziwa armia złożona z wielu różnych formacji. Jak podał Dziennik Zachodni w Kompanii Węglowej działa aż 160 związków
zawodowych, kolejne 40 w Katowickim Holdingu Węglowym, a 45
związek powstał właśnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W sumie
ponad 240 związków zawodowych. Całkowicie zmobilizowanych
i trzymających w garści całe górnictwo. Tutaj ważny jest jeszcze inny
wskaźnik – tzw. uzwiązkowienie, czyli ilu pracowników jest jednocześnie związkowcami. W kopalniach wynosi ono 100%, a w jednej ze
spółek nawet... 120%! Imponujące wyniki, wzorem z czasów Edwarda
Gierka kiedy też przekraczano
normy. Zresztą przywileje górnicy też mają w stylu gierkowskim.
Wysokie, mocno ponad średnią
krajową pensję, premia barbórkowa, czternastka, dopłaty na
jedzenie, dzieci, deputat węglowy. Trudno oprzeć się wrażeniu,
że górniczy działacze całkowicie
oderwali się od rzeczywistości
i polecieli w kosmos. Mirosław
Hermaszewski doczekał się
następców. I kto by pomyślał,
że w tak tradycyjnej jak węgiel
branży?
Analizując całą górniczą
awanturę trudno nie przypomnieć sobie losów stoczni. Tym,
czym kopalnie są dla Śląska, tym
w jakimś stopniu wielkie stocznie były dla północy Polski. Stocznia
Szczecińska Porta Holidng S.A. zatrudniała w swoim szczytowym
momencie 12 000 osób i była kołem zamachowym Szczecina. Działały wokół niej setki kooperantów. W 2001 roku z powodu opóźnień
w budowie skomplikowanych chemikaliowców wstrzymano produkcję. Prywatnej wtedy spółce na gwałt potrzebna była kasa, więc
zwróciła się do rządu Leszka Millera o poręczenie kredytu w wysokości 40 mln USD. Rząd zwlekał, przeciągał, kombinował, aż w końcu
doprowadził do aresztowania zarządu. Samą stocznię jednocześnie
znacjonalizował, by po latach ją zamknąć jako nierentowną. Porównując górników i stoczniowców: kwota potrzebna na ratowanie
stoczni (około 120 mln zł) wydaje się dzisiaj śmieszna widząc jakie
kwoty potrzebne są kopalniom. Dlatego dość dziwnie wyglądał
ostatnio Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta, stając w obronie kopalń na tle bramy Stoczni Szczecińskiej. Jak nic - Nobla za mądrość i strategię, Oskara za wystąpienie i Virtutii Militari za odwagę.

Z kolei Leszek Miller, ten sam co pogrzebał stocznię szczecińską dzisiaj podejmuje rewolucyjne decyzje. Usunięcie z partii Grzegorza Napieralskiego, ogłoszenie Magdaleny Ogórek
kandydatką na prezydenta RP, a wszystko w ciągu jednego dnia,
w dniu śmierci Józefa Oleksego. Nawet scenarzyści „Mody na
Sukces“ by tego lepiej nie wymyślili. Od tego dnia Pani Ogórek stała się jedną z ważniejszych celebrytów III RP. Na razie na
tapecie znalazły się jej romanse i związki, kariera w serialu „Na
dobre i na złe“ (rola pielęgniarki) oraz start w konkursie na miss
Śląska. Najwięcej emocji wzbudziły okoliczności zatrudnienia
dr Ogórek (pisała doktorat
z procesów wytaczanym
heretykom) w TVN 24. Tygodnik Wprost podał, że
z panią Ogórek szczególnie miał zaprzyjaźnić się
Bartosz Węglarczyk, prowadzący poranne pasmo
Dzień Dobry TVN. Gazeta
sugerowała, że miał się
z nią pojawiać i promować.
Węglarczyk szybko napisał ostry list do Sylwestra
Latkowskiego, naczelnego
Wprost: „(...) ma sugerować
(tekst Wprost – dop. MS), że
załatwiłem p. Ogórek pracę
w TVN 24 BiS, za co ona odwdzięczyła się seksem. Ty
wiesz i ja wiem, że p. Smolińska (dziennikarka Wprost – dop. MS) zrobiła ze mnie alfonsa
i coś jeszcze gorszego z Magdy, jednej z niewielu krystalicznie
prawych osób, jakie spotkałem w życiu. Drogi Sylwestrze, chcę
cię, więc jak najbardziej oficjalnie poinformować, że p. Smolińska kłamie i że wyłudziła od ciebie wierszówkę za oszukany
tekst”. No to szykuje się nam w końcu ciekawy i niezwykle rozrywkowy rok wyborczy.
Rysunki: Grzegorz Dolniak
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A w Szczecinie Edward Osina, szef Calbudu na łamach GW opowiedział o swoich planach zbierania pieniędzy na kulturę i zachęcania do tego innych przedsiębiorców. Przy okazji skrytykował Północną Izbę Gospodarczą m.in. za branie kasy z urzędów. Tymczasem
PiG wysłał do mediów komunikat: „Przedsiębiorcy zachwyceni
nową ofertą Północnej Izby Gospodarczej na 2015 rok“. W planach
szkolenia oraz wycieczki (Neapol, Barcelona i Dubaj), a także imprezy (herbatki, wigilia, gala, buławy).

felieton

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.

Trwa rozwalanie szczecińskiego Dworca Głównego PKP. Demolka ma
doprowadzić do tego, że
nowy obiekt będzie szykowny,
reprezentacyjny
i nie będziemy musieli się
za niego czerwienić. Choć
z drugiej strony trochę żal.
Bo dotychczasowa infrastruktura mogłaby zostać,
cieszyłaby nadal oko niektórych szczecińskich "znawców wszystkiego" (patrz - materiał wyżej - przyp. autora) i być wykorzystana
np. w filmach o zagubionej przez Boga i rządzących prowincji, obrazie miasta po nalotach alianckich albo jakimś naukowym projekcie o ostatnim dworcu kolejowym XIX-wiecznej Europy.
Rolnicy protestowali w Stargardzie Szczecińskim. Kilkadziesiąt
traktorów stało groźnie przed siedzibą Agencji Nieruchomości
Rolnych. W pikiecie wzięło udział również kilkudziesięciu górników z Kopalni Brzeszcze. I to jest właśnie teraz metoda na osiągnięcie sukcesu. Chcesz załatwić jakąś sprawę? Postaraj się o górników ze Śląska. Po ich ostatnich sukcesach z rządem nikt im nie
podskoczy. Dlatego gnębi cię np. komornik, ZUS, bank, magistrat,
pracodawca - krwiopijca, szef - miernota, "skarbówka" ma pretensje, sąsiad zatruwa ci życie, dziecka nie przyjęli do przedszkola itp.

Nie zwracaj na to uwagi. Pamiętaj! "Ktoś do ciebie fika - postaraj
się o górnika".
W Zachodniopomorskiem powstaje Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Niektóre gminy obawiają się, że wprowadzi
on ograniczenia w zabudowie terenów, które mogą ulec zalaniu
podczas powodzi. Najgorzej ma Świnoujście, bo tam w razie cofki jedna trzecia miasta może znaleźć się pod wodą. Developerzy
twierdzą, że za tym wszystkim stoją określone siły, kierowane i inspirowane przez niejakiego Tajemniczego Don
Pedro - szpiega z Krainy
Deszczowców, karramba!
Tysiące kibiców w kraju
i na świecie było świadkami niezwykłego zjawiska.
Podczas meczu siatkarskiej
Ligi Mistrzyń Chemika Police z Agelem Prostejow
z dachu, do wnętrza nowej szczecińskiej hali Azoty Arena, zaczęła się lać
woda. Gra została na chwilę wstrzymana. Przyczyną
awarii było uszkodzenie
tzw. klapy dymowej. Kto
za tym stoi? - mógłby ktoś
spytać. Znowu Tajemniczy
Don Pedro? A może jakiś
lokalny "omnibus", któremu, oprócz filharmonii, nie podoba się także nowa hala?
Rysunki: Grzegorz Dolniak

Mamy pewien obiekt w Szczecinie nad którym pieją z zachwytu
w kraju i za granicą. O co chodzi? Oczywiście o nową Filharmonię Szczecińską. Ostatnio na portalu internetowym tygodnika dla
architektów „Le Courrier de l'architecte” nazwano ją klejnotem.
Wcześniej w podobnym tonie wypowiadali się m.in. Hiszpanie
i Niemcy. Ale oczywiście w Szczecinie musi się znaleźć zawsze paru
"omnibusów" znających się najlepiej na wszystkim - począwszy
od sposobów kiszenia ogórków, na fizyce molekularnej kończąc.
I według nich to np. barak kryty falistą blachą, koszmar z najgorszych snów architekta lub
jakieś inne dziwadło. Bogu
dzięki, że nie dochodzą
oni do władzy. Bo pewnie
wtedy już zawsze Szczecin
w TV byłby prezentowany
jako ośrodek bandyctwa,
syfu, brudu oraz skansen
ciemnoty, zabobonu i ubóstwa.

Podczas prac remontowych w siedzibie szczecińskiej Komendy Wojewódzkiej Policji na suficie odkryto obraz czarnego orła,
symbolu Fryderyka Wilhelma I, króla Prus. Malowidło powstało
w 1902 roku podczas budowy Królewskiego Prezydium Policji.
Jak głosi plotka to nie koniec skarbów i niespodzianek na jakie
napotkają remontujący budynek. Podobno w jego podziemiach
znajduje się jeszcze m.in. Bursztynowa Komnata, działająca wyrzutnia V2, brat kosmity z Roswell oraz jakiś Niemiec z Wehrmachtu, który nie wie, że wojna dawno się skończyła. Choć trudno mu
się dziwić. Może kiedyś chciał wyjść, wyjrzał przez okno piwnicy.
I co? A tu przed KWP budowla żywcem przypominająca "Wilczy
Szaniec". No to jak uwierzyć, że już dawno nastąpił prawdziwy koniec wielkiej wojny?
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Piotr Banach
Chciałbym znów
grać z Kasią

Rozmawiała: Aneta Dolega

Choć wiosną skończy dopiero 50 lat i w muzyce nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa to wielu uznaje go już za legendę polskiego rock’n’rolla. Założyciel kultowego
Hey i Indos Bravos, a także współtwórca wielu innych projektów muzycznych.
To dzięki niemu m.in. Szczecin nazywany był polskim Seattle. O swoim trudnym,
ale i płodnym muzycznym „małżeństwie” z Katarzyną Nosowską, o tym, kto
go zawiódł, a z kim dalej pracuje oraz o blaskach i cieniach szołbiznesu
- opowiada Piotr Banach - w szczerej rozmowie z Anetą Dolegą.
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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ierwszy raz spotkaliśmy się na chwilę
przed tym jak świat usłyszał o Hey. To był
początek lat 90. Byłam straszną smarkulą,
a Ty sprzedawcą w sklepie „Rocknroller”,
kultowym miejscu pielgrzymek wszystkich maniaków muzyki. Kupiłam wtedy
u Ciebie kasety Nicka Cave’a, właściwie
nie wiedząc kim on jest. Słucham go do dziś...
Swoje pierwsze autografy rozdawałem właśnie jako „pan
z Rocknrollera”, a nie jako muzyk (śmiech). Do sklepu przychodziło
bardzo dużo ludzi, nawet jeśli nie na zakupy, to po to, by się spotkać
i pogadać o muzyce. Codziennie przewalały się tam dzikie tłumy.
Byłem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, docenianym
przez pracodawców i przez klientów. Z przychodzącymi do sklepu
ludźmi nie rozmawiałem jak
sprzedawca z klientami, tylko
jak fan z fanem - słuchasz tego?
To sprawdź sobie to, bo równie
zajebiste. Zazwyczaj kończyło
się tak, że ktoś, kto przychodził po jedną kasetę wychodził z pięcioma. Któregoś dnia
przyszła do sklepu pani z zamiarem kupna dwóch kaset
dla swojego syna. Kiedy zapytałem czego konkretnie szuka,
odpowiedziała, żebym dał jej
cokolwiek, gdyż jej syn tak mi
ufa w wyborze muzyki, że na
pewno będzie to dobre. Był to
dla mnie wielki komplement
i powód do dumy.
Byłeś wtedy równocześnie
liderem Dum Dum i chyba też
wtedy kiełkował Hey.
Zawsze były jakieś zespoły. To był czas, dokładnie rok
1990, kiedy odszedłem z Kolaborantów (był perkusistą przez
trzy lata – dop. red.) i założyłem Dum Dum, w którym na
początku śpiewała Kaśka Nosowska. Marcina Żabiełowicza,
późniejszego gitarzystę Hey’a
poznałem w „Rocknrollerze”.
Wpadał po kasety i pogadać.
W tamtym czasie natknąłem
się na artykuł o amerykańskiej
kapeli Soundgarden. Tekst o tym, że jest taki zespół ze Seattle, którego nazwa nawiązuje do sonicznej rzeźby, że czerpie z najlepszych
wzorców hardrocka lat 70. i że to młode wcielenie Black Sabbath.

Na sukcesie Hey’a zarabiali wszyscy,
tylko nie my.
Stwierdziłem, że muszę to sprawdzić. Przyszła do nas ich płyta na
kasecie „Louder Then Love”. I poszło... Później poznałem Temple
Of The Dog, inny projekt z udziałem Chrisa Cornella, wokalisty So-

undgarden. Pamiętam, że w teledysku do piosenki „Hunger strike”
pojawia się, wtedy jeszcze nikomu nieznany Eddie Vedder (później
lider Pearl Jam - od red.). Zobaczyłem go i odleciałem. To, jak on
śpiewał, jak zachowywał, to wszystko sprawiło, że zakochałem się

Na początku ustawienie było takie: Nosowska
+ Banach + reszta składu = Hey, później
w moim odczuciu Kaśce przestało to wystarczać
i bardziej satysfakcjonowała ją sytuacja:
Nosowska = Hey.
w tej muzyce. Zacząłem ją ściągać do sklepu i infekować nią klientów, w tym wspomnianego Marcina Żabiełowicza. Chciałem grać
taką muzykę.
Z Dum Dum Ci się to udało.
Mówiło się, że nikt tak w Polsce nie gra jak wy, że słychać
tam echo Living Colours i Red
Hot Chilli Peppers. To było coś
zupełnie nowego w tej części
Europy.
Faktycznie, zrobiliśmy na
Francuzach spore wrażenie.
Zagraliśmy w 1992 roku na
festiwalu Printemps de Bourges (od red. – jeden z najważniejszych festiwali muzycznych
we Francji). Trafiliśmy tam, jako
amatorska kapela z piwnicy,
której największym osiągnięciem było to, że jej fanem okazał się być Litza z Acid Drinkers
(śmiech), a skończyliśmy na
trasie po Francji, grając nawet
przed parutysięczną publicznością. Francuzi byli święcie
przekonani, ze jesteśmy w Polsce wielką gwiazdą (śmiech).
Podkreślali, że gramy świeżo,
i oryginalnie.
Kiedy pojawiło się Hey, zaczęto mówić, że Szczecin jest
polskim Seattle.
Wtedy jeszcze niewiele
osób słyszało o Soundgarden,
Pearl Jam, czy Alice In Chains.
Nieskromnie myślę, że trochę
przyczyniłem sie do popularyzacji takiego grania w Polsce, a już z pewnością w Szczecinie, gdzie
moda na grunge zaczęła się rozwijać stosunkowo wcześnie.
Dum Dum mogło zrobić wielką karierę. Wszystko na to wskazywało. I co się stało?
Życie. Jak zwykle poszło o osobiste ambicje i sprawy damsko męskie.
Czyli o kobietę.
W tym przypadku o Kaśkę (śmiech).
No tak...
Ja się w tej Kaśce, mówimy o Kasi Nosowskiej, podkochiwałem.
Ale pojawił się Grzesiek Porowski. Przystojny mężczyzna, długie
włosy, na dodatek charyzmatyczny wokalista. I Kaśka wybrała jego...
No, i Grzesiek stał się o nią zazdrosny. I to podwójnie: raz, był zazdrosny o nią jako kobietę, a dwa rywalizował z nią, jak to kiedyś
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stylizacja: Maja Holcman - Lasota
zdjęcia: Tatiana Katarzyna Pancewicz
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nazwała Kaśka - na oklaski. Wtedy Dum Dum koncertował często
razem z Hey’em, najpierw na różnych przeglądach i festiwalach,
gdzie Dum Dum zdobywał pierwszą nagrodę, a Hey drugą, a jeszcze potem inna kapela Grześka The Days, w której śpiewał w tym samym czasie, co w Dum Dumie supportowała Hey’a na koncertach.
To rodziło napięcie, które przenosiło się na nasze relacje, bo byłem
liderem obu tych, w pewnym sensie rywalizujących ze sobą kapel.
Na to napięcie nakładały się jeszcze intrygi Katarzyny Kanclerz, menadżerki Hey’a, która robiła wszystko, by Hey przetrwał, a Dum Dum
zakończył działalność. Byłem wtedy młody, dałem sobą manipulować, i to w sumie przez mój brak asertywności Dum Dum przestał
istnieć.
Hey został i się zaczęło. Kiedy pojawił się singiel „Moja i twoja nadzieja” nagrany razem z Edytą Bartosiewicz zaczął się szał.
Pierwsza płyta Hey „Fire” to było jak objawienie. Coś niesamowitego stało się wtedy w polskiej muzyce. Ludzie zwariowali.
Z jednej strony było to dla mnie spełnienie marzeń, z drugiej
zaś silnie stresująca sytuacja, bo
szołbiznes miał zupełnie inne
priorytety niż ja. Naszą misją
było robienie fajnej muzy, do
bólu szczerej, do bólu prawdziwej, a szołbiznes chciał tylko zarabiać na nas pieniądze, w czym
w sumie nie ma nic dziwnego,
bo przecież ma w nazwie biznes. Na sukcesie Hey’a zarabiali
wszyscy, tylko nie my. Nie, no
przesadzam, coś tam przecież
zarabialiśmy, ale przy tak olbrzymich nakładach płytowych
i wyprzedawanych do ostatniego miejsca największych salach
koncertowych w Polsce, to zarabiane przez nas pieniądze były,
co najwyżej symboliczne. Fakt
faktem, że myśmy ten aspekt finansowy zaprzepaścili z własnej
naiwności, wręcz głupoty. Interesowało nas tylko granie i byliśmy przeszczęśliwi z powodu
tego, co działo się wokół nas. Na
przykład: na koncert w krakowskiej Koronie było tylu chętnych,
że policja w pełnym rynsztunku
musiała bronić wstępu do już
przepełnionej hali. Doszło to regularnych rozruchów. Sytuacja
niefajna, ale jakże łechtająca naszą próżność. No, i te wszystkie
akcje z podpisywaniem płyt, tłumy biegnące za naszym samochodem, histeria. Czułem się jak na filmie o Beatlesach (śmiech).

Ja się w tej Kaśce, mówimy o Kasi Nosowskiej,
podkochiwałem. Ale pojawił się Grzesiek
Porowski. Przystojny mężczyzna, długie
włosy, na dodatek charyzmatyczny
wokalista. I Kaśka wybrała jego...
Ten sukces miał też swoją ciemniejszą stronę, o której dowiedziałam się niedawno. To prawda, że twoi koledzy z zespołu nie
wierzyli w to co robisz i wyśmiewali rzeczy, które później znalazły
się na waszych pierwszych albumach?

Tak to postrzegałem. Hey był zespołem, jak to nazywam z łapanki. Wcześniej kiedy z Kaśką mieliśmy Dum Duma nagraliśmy kasetę
demo, którą później wysłaliśmy do Jarocina już pod nazwą Hey. Na
miesiąc przed festiwalem dowiedzieliśmy się, że zagramy w Jarocinie. Był tylko mały, ale jakże istotny problem - nie mieliśmy fizycznie
zespołu. Więc zaproponowałem perkusiście Dum Duma, basiście
Kolaborantów i wspomnianemu Marcinowi Żabiełowiczowi, by tam
z nami pojechali. Zgodzili się, choć, czego nie ukrywali, ta moja
muzyka była dla nich dosyć obciachowa. Sukces przyszedł błyskawicznie i spowodował, że zespół pozostał w tym składzie. Dalej
jednak podchodzili z wielką rezerwą do mojej wizji muzyki, Marcin
Żabiełowicz nie chciał np. nagrać „Teksańskiego”, twierdząc, że to
strasznie obciachowy kawałek, więc wszystkie partie gitary nagrywałem sam. I tak było z większością kawałków, które przynosiłem na
próby. Często słyszałem, że to harcerka, że słabe, ale to twój zespół
i zagramy co chcesz. W moim odczuciu, tylko Kaśka wierzyła w te
piosenki. Przy drugiej płycie, gdy już wszyscy czuli się współtwórcami sukcesu, było jeszcze gorzej.
Pomimo tego, że ta moja wizja
zespołu sprawdzała się, to moje
kompozycje dalej miały status
obciachowych, a koledzy grali
je na próbach z widoczną nonszalancją. Nie skarżę się, było
- minęło, ale pamiętam jak bardzo było mi przykro, i jak często
chciało mi się z tego powodu
płakać.
Pomimo ogromnego sukcesu i tego jak ta muzyka jest
odbierana na zewnątrz, twoi
koledzy widząc to, nie przeprosili Cię, nie zmienili zdania?
Nie i nawet tak wyskakując
parę lat do przodu, kiedy zmęczony tym wszystkim odszedłem
z Hey’a, to słyszałem, czytałem
w wywiadach z nimi, że dopiero
teraz są prawdziwym zespołem,
że dopiero teraz zaczynają grać
prawdziwą muzykę.
A jak w tym wszystkim odnajdowała się Katarzyna Nosowska?
Był taki okres, że Kaśka traktowała nas jak duet, że „ty i ja
jesteśmy wieczni”, że będziemy
razem tworzyć po wsze czasy.
Potem coś się zaczęło psuć.
Było to dla mnie bardzo trudne,
choć z perspektywy czasu doskonale to rozumiem, bo trudno jest
zachować dystans, gdy wszyscy dookoła wychwalają cię pod niebiosa, i przekonują, że tylko ty się liczysz. Myślę, że pod wpływem tego
Kaśka coraz bardziej wierzyła, że sukces Hey’a, to tylko jej zasługa,
zaś moje ambicje podpowiadały mi, że jestem równie ważny. Na
początku ustawienie było takie: Nosowska + Banach + reszta składu = Hey, później w moim odczuciu Kaśce przestało to wystarczać
i bardziej satysfakcjonowała ją sytuacja: Nosowska = Hey. Napięcie
rosło i nasza współpraca zaczęła się rozłazić, bo osobiste ambicje,
tak moje, jak i jej, były ze sobą sprzeczne. Ale nie było tak, że się na
siebie boczyliśmy, nie było żadnych otwartych konfliktów, przynajmniej, aż do pewnej konkretnej sytuacji. Otóż, już pod koniec naszego wspólnego grania, koledzy z zespołu zobligowali mnie, jako
lidera, bym przeprowadził z Kaśką rozmowę dyscyplinującą, bo nie
przykłada się do pracy nad płytą, nie przychodzi na próby, a teksty
pisze na kolanie w studiu, tuż przed samym nagraniem. Kiedy do
tej rozmowy doszło, zaczęliśmy na siebie krzyczeć i Kaśka strasznie
się na mnie obraziła. Reszta zespołu, która przecież sprowokowała

tę sytuację, nie tylko nie zabrała głosu w dyskusji, ale jeszcze po
wszystkim poszła do wkurzonej Kaśki i pocieszała ją, że "wiesz jaki
jest Banach". To była jedna z tych sytuacji, które uświadamiały mi, że

Na to napięcie nakładały się jeszcze intrygi
Katarzyny Kanclerz, menadżerki Hey’a, która
robiła wszystko, by Hey przetrwał, a Dum
Dum zakończył działalność. Byłem wtedy
młody, dałem sobą manipulować,
faktycznie nigdy nie byliśmy prawdziwym zespołem. Kilka lat wcześniej zgodzili się na przykład
z sugestią Kaśki Kanclerz, naszej
menadżerki, a jednocześnie wiceszefowej wytwórni płytowej
dla której nagrywaliśmy, by usunąć mnie z zespołu, bo stawiałem opór w kwestii podpisania
bardzo niekorzystnego dla nas
kontraktu.
W takim razie co myślisz o aktualnym zespole Hey?
To nie jest już dla mnie. To nie
jest już moja estetyka. Ich pierwsza, nagrana beze mnie płyta
była bardzo fajna, ale z czasem
zaczęli zmierzać w stronę twórczości, która kojarzy mi się z muzyką lat 80. a ja z tą jestem na
bakier. To już nie jest od dawna
zespół, który współtworzyłem.
Oni zresztą też odcinają się od
naszej wspólnej przeszłości, nie
tylko w wywiadach, ale też grając stare numery tylko okazjonalnie. Ich prawo, ale nasze drogi
maksymalnie się rozeszły.
Masz kontakt z Kasią Nosowską? Rozmawiacie ze sobą?
Sporadycznie. Co prawda
chciałbym ją zaprosić na swoją
solową płytę i na koncerty, które
zagram z okazji swoich 50. urodzin, ale się boję (śmiech).
Udało Ci się stworzyć kolejny ważny zespół. Mowa oczywiście
o Indios Bravos. To raczej rzadkość, żeby z równym powodzeniem
wypromować dwie wielkie nazwy. Czujesz się legendą polskiego
rocka?
Przestałem już protestować jak mnie tak ktoś nazywa. Zrobiłem
wiele ważnych rzeczy dla fanów muzyki rockowej, więc widocznie
tak jestem postrzegany. Hey, pierwsza solowa płyta Kaśki Nosowskiej, Indios Bravos. Można się oczywiście spierać czy faktycznie te
rzeczy wniosły coś do historii polskiego rocka, czy Indios Bravos
wniosło coś nowego do nurtu reggae, ale chyba najlepiej weryfikuje to frekwencja na koncertach. Gramy z powodzeniem, choć od
czystego reggae już odeszliśmy jakiś czas temu.
Gracie to, co lubicie, na przekór modom, dyktaturze rozgłośni
radiowych i wielkich wytwórni. W tym chyba siła.
Indios Bravos jest zespołem bardzo swoistym, grającym po
swojemu co w dzisiejszych czasach nie jestem atutem, jest wręcz
postrzegane jako wada. Bardzo to przeżywam. Nasze zapatrzenie
na Zachód jest tak silne, że jeśli kapela nie przypomina czegoś co

jest na Zachodzie, nie wpisuje się w „szlachetne wzorce” płynące
z zagranicy, jest niewartościowe. W związku z tym, że Indios Bravos
gra jak chce, nie ma nas w mediach. Za to mamy wierną i ogromnie
entuzjastyczną publiczność.
Co się wydarzyło pomiędzy Twoim odejściem z Hey, a pokazaniem światu Indios Bravos?
Indios Bravos stworzyłem jeszcze w czasach Hey’a. Pierwsza płyta
wyszła w maju 1999 roku, a w lipcu tego samego roku odszedłem
z Hey. Odszedłem, wyjechałem z zamiarem rzucenia muzyki. Mieszkałem przez pewien czas w Paryżu, podróżowałem po świecie. Wtedy dotarło do mnie, że nie mogę jednak żyć bez muzyki. Nie jestem
muzykiem z wyboru, jestem z konieczności, to mój priorytet. I po
dwóch latach przerwy wróciłem. I zacząłem montować skład, ale
tylko z ludźmi, z którymi chcę pracować, z którymi mam podobny
klimat. Sukces przyszedł szybko. Okazało się, że trafiliśmy idealnie
w moment.
A jaki będzie solowy Piotr Banach?
„Banachowy” (śmiech). Całą
płytę nagrywam sam. To będzie
wypadkowa wszystkiego, co do
tej pory zrobiłem.
Wracając do początku rozmowy. Gdyby znalazł się ktoś, kto
miałby wszystkie asy w rękawie
i zaproponowałby, choć na jeden wieczór, reaktywację Hey
w jego pierwotnym składzie
albo chociaż w tym podstawowym, czyli Nosowska - Banach,
to mogłoby się to wydarzyć?
Jasne, przecież sam planuję
coś takiego. Myślę, że w końcu
się przełamię, zadzwonię do
niej, napiszę. Mój pomysł nie
opiera się wyłącznie na wspólnym nagraniu nowej piosenki.
Myślę, by na tych urodzinowych
koncertach zagrać przekrojowe kawałki, coś z Dum Duma,
coś z Kolaborantów, Ludzi Miłych, Indios Bravos, ale przede
wszystkim stare numery Hey’a.
Miałem w tej sprawie zadzwonić
do niej dziś, miałem zadzwonić
wczoraj. Spróbuję zadzwonić jutro. (uśmiech)
Powodzenia.
Dziękuję za rozmowę

Piotr Banach – założyciel i lider zespołów: Hey (w latach
1992-99), Indios Bravos, Ludzie Mili, Dum Dum, a także muzyk wielu szczecińskich zespołów, między innymi grupy Kolaboranci, pomysłodawca i główny kompozytor pierwszej solowej płyty Katarzyny Nosowskiej „Puk, puk”, oraz producent,
autor tekstów i multi instrumentalista. W tym roku obchodzi
35 - lecie działalności pracy twórczej i jubileusz 50 urodzin.
Z tej okazji przygotowuje materiał na swoją drugą solową
płytę, oraz serię koncertów podczas których usłyszeć będzie
można nie tylko premierowy materiał, ale przede wszystkim
utwory, które tworzył, lub współtworzył na przestrzeni tych 35
lat. Do wykonania tych piosenek zaprosił swoich muzycznych
przyjaciół, głównie ze Szczecina, którego od 2014 roku jest
honorowym Ambasadorem, ale również Gutka (Piotra Gutkowskiego), z którym współpracuje blisko od prawie dwudziestu już lat.
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Król umiera, teatr żyje
Autor: Aneta Dolega / Foto: Karol Henke

Gdy człowiek umiera, umiera cały jego świat. Gdy umiera człowiek będący u władzy, jego
świat wali się w posadach. Król Berenger I nie chciał odejść, choć diagnoza była jasna:
umrze. Ten, który potrafił zmusić naturę i poddanych do posłuszeństwa traci swą
moc, spada z piedestału. „Król umiera, czyli Ceremonie” Eugene Ionesco,
to klasyka teatru absurdu. Ciągle aktualna.

t

ekst na nowo zinterpretował dawno nie widziany
w szczecińskim teatrze, Daniel Źródlewski. Twórca
Teatru Karton – Po 9 latach – zgromadził wokół siebie młodych artystów i 20 lutego zabierze widzów
do „Fumisterii”.
- Tytułowa Fumisteria to stworzone na potrzeby
spektaklu fikcyjne królestwo. Opieramy się na tekście, wysuwając na pierwszy plan pojęcie „władzy” – mówi reżyser. –
Mówimy m.in. o jej kadencyjności, bowiem dziś władza kojarzy nam
się z kadencją, z jakimś okresem trwania. Mówimy o jej przemijaniu,
czy to wyniku wyborów administracyjnych czy przewrotów politycznych. Najważniejszym jednak wątkiem jest tytułowe umieranie, od-

chodzenie, nie tylko od władzy, ale w ogóle. Generuje ono wiele
emocji, zachowań i pytań. To wszystko znajdziemy w spektaklu.
Król traci władzę w momencie śmierci. Bohater Ionesco buntuje
się, nie chce umierać, wiadomość o śmierci przyjmuje początkowo
jako żart. Upadek z tak dużej wysokości jest dla monarchy bardzo
bolesny. Dokładnie tak jak w życiu. Im wyżej zajdziemy tym mocniej
odczujemy utratę bycia na tzw. świeczniku.
– Mój król przypomina przemijającą gwiazdę showbiznesu –
tłumaczy Tomasz Ostach, wcielający się w rolę króla Berengera
I. – W pewnym momencie, kiedy jest na szczycie ma absolutną
władzę, może zaspokoić każdą fanaberię, jaka przyjdzie mu do
głowy. Prawdopodobnie, gdyż nie doświadczyłem tego w życiu,
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jest bardzo trudno spaść z samej góry. To też jest pewna forma
umierania nad którą się pochylamy. I niekoniecznie chodzi o nas samych, ale o ludzi, jacy znikają z naszego świata. Na końcu zastajemy
zupełnie sami, nie mamy już władzy do której się przyzwyczailiśmy,
jesteśmy bezsilni. Choroba władzy jest bardzo trudna do wyleczenia, jeśli jest w ogóle możliwa.
Przeciwieństwem Króla i wysokości na której się znajduje, jest postać Julii, królewskiej sprzątaczki, która reprezentuje normalność,
coś czego Król nigdy nie doświadczył.
– Traktuje swoją postać jak przecinek pomiędzy tym, czego ja nigdy nie miałam, a co miał on – wyjaśnia Paulina Lenart grająca Julię.
– Moim podsumowaniem jest: kto miał w sumie lepiej, ja czy on?
Choć narzekam na swoje życie, to ono toczy się liniowo, spokojnie.
Bycie na szczycie, wchodzenie na niego nie jest warte tego upadku.
Król nie potrafi wykonać żadnej banalnej rzeczy, nie ma kontaktu
z rzeczywistością. Okazuje się w jednej ze scen, że cieszy go zwykłe
obieranie marchewek. W tym momencie dotyka normalności, której nigdy nie miał. Moja postać jest sygnałem tego prostego, zwyczajnego życia. Pokazuje jakie wartości w życiu są najważniejsze.
„Fumisteria” to nie tylko traktat o władzy i umieraniu, to także praca wyjątkowego zespołu.
– To spektakl mocno szczeciński – dodaje Daniel Źródlewski. –
Udało mi się zebrać świetną ekipę, naprawdę mocne nazwiska.
Muzykę stworzył lider zespołu Chorzy Olek Różanek. Choreografię do jego muzyki ułożył aktor Teatru Polskiego Piotr Bumaj. Nie-

zwykłą sesję zdjęciową wykonał młody, coraz częściej doceniany
fotografik Karol Henke. Do współpracy zaproszony został również
znany stylista Jacek Karolczyk, który zadba o fryzury obu królowych.
Na scenie zobaczymy aktorów z Teatru Nie Ma: Tomasza Ostacha
(Król Berenger I), Paulę Niemczynowicz (Królowa Maria), Martę Jesswein (królowa Małgorzata), Piotr Wesołowskiego (Strażnik) i Adama Szarżanowicza (Lekarz) oraz gościnnie Paulinę Lenart (Julia)
z Teatru Lalek „Pleciuga”
– Bardzo się cieszę, że udało się namówić do udziału w spektaklu
nestorkę szczecińskich scen Bolesławę Falińską, słynną Fafę. Aktorka nie pojawi się, co prawda na scenie, ale usłyszymy jej głos – dodaje reżyser. – W produkcję zaangażował się także Rafał Bajena ze
Stowarzyszenia Twórców i Producentów Sztuki. No i najważniejsze
– finansowa pomoc to dzieło Miasta Szczecin!
„Dawno, dawno temu albo dziś rano, za trzydziestoma czterema
górami, dziewięcioma lasami, siedmioma polderami przeciwpowodziowymi i dwunastoma bezkolizyjnymi węzłami drogowymi,
a dokładnie tuż obok, za rogiem było sobie Królestwo Fumisterii.
Państwo to było wielkie, piękne, dumne, podupadłe, brzydkie i malejące, rządził nim wybitny, odważny, przeciętny, nijaki i tchórzliwy
Bérenger I. Nie nagle, bo pod koniec spektaklu, za jakieś dwie godziny Król ma umrzeć…”.
Premiera połączona ze stypą 20 lutego o godzinie 20.00 w Akademickim Centrum Kultury, kolejny spektakl dzień później – 21 lutego o tej samej godzinie.
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Jak przetrwać walentynki
(i nie zwariować)?
Autor: Rozmawiał: Marcin Jarczyński / foto: materiały prasowe

Czy Walentynki to święto tylko dla zakochanych? Z założenia tak, ale przecież nie
wszyscy non stop chodzimy w chmurach z motylami w brzuchu. Walentynkowy biznes
sprawia, że single spychani są na nieprzyjemny margines, a problem samotności
narasta do gigantycznych rozmiarów. O miłości i wszystkich jej konsekwencjach,
a także o tym jak przetrwać nadchodzący czas miłosnego szaleństwa w rozmowie
ze znanym, szczecińskim psychiatrą doktorem Markiem Juraszkiem.

c

Czy miłość przypomina chorobę?
Tak, zdecydowanie to psychoza roznoszona drogą płciową. Już Platon uważał, że zakochanie to
poważna choroba psychiczna. Ja porównałbym ją
do nerwicy natręctw, zespołu obsesyjno-kompulsywnego czy wręcz wspomnianej wyżej psychozy.
Bywa, że sprawia wiele cierpienia, uniemożliwia
normalną sprawność i funkcjonowanie. Rzut dopaminy prowadzi
do natrętnego wręcz obsesyjnego krążenia myśli wokół tej samej
osoby. Czasem stan zakochania jest porównywany do stanu maniakalnego w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Zakochany
jest jak nakręcony, ma podwyższony nastrój, podejmuje ryzykowne
decyzje, robi nieprzemyślane zakupy, obdarowuje swój obiekt prezentami, kwiatami, szaleje!
Czyli, miłość działa jak narkotyk?
Tak, stan odurzenia miłością jest porównywany do odurzenia
środkami narkotycznymi. To euforia, błogostan, oderwanie od rzeczywistości, brak racjonalnego myślenia. Badania przeprowadzone
przez naukowców Uniwersytetu Stanforda wykazały, że miłość po-

rusza się tymi samymi ścieżkami neuronalnymi w ludzkim mózgu,
jakie pokonują najsilniejsze narkotyki jak heroina czy kokaina. Miłość wprowadza nas w taką euforię, że ignorujemy ból, gdy wpatrujemy się w fotografię ukochanej osoby.
Do czego to może prowadzić?
Taki stan prowadzi do wyczerpania psychogennego, czyli zespołu przewlekłego zmęczenia. Jest to wyniszczające i złożone zaburzenie charakteryzujące się zmęczeniem, a wtedy nic nie jest lepsze
od… leżenia w łóżku.
A czy miłość bywa ślepa?
Oczywiście! Miłość ze wszystkich emocji jest najsilniejszą, atakuje jednocześnie głowę, serce i zmysły. Pomyłki i cierpienia w miłości zdarzają się dlatego, że z góry zakładamy istnienie wielu zalet
u tych, których kochamy, mimo, że w rzeczywistości ich nie posiadają. Więc jest ślepa.
Zatem, po co nam te Walentynki?
To absurdalne święto! Przejaw amerykanizacji, obcy polskiej
kulturze i wypierający rodzime tradycje. Przeraża mnie komercyjne
i konsumpcjonistyczne nastawienie. Obrzydliwie wykorzystywane

STYL ŻYCIA
przez biznes i media do przełamania stagnacji handlowej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą.
Czy faktycznie więcej osób szuka w okresie walentynkowym
pomocy psychologa, bądź psychiatry?
Rzeczywiście to okres, kiedy stajemy przed wyborem, pozostać
dalej w wygodnym „singlowaniu”, czy się przełamać, zaprosić lub
zgodzić się dać zaprosić. Podobny okres nasilenia wizyt u psychiatrów jest tuż przed sylwestrem. Problem samotności w tym okresie
narasta do gigantycznych wymiarów, mogą nawet pojawić się myśli
samobójcze…
Czy da się uniknąć walentynkowego szaleństwa?
Bardzo ciężko. Media podsycają, rynek wymusza. A wystarczyłoby powrócić do naszych rodzimych słowiańskich tradycji, choćby
do Nocy Świętojańskiej obchodzonej z 21 na 22 czerwca, w okresie
letniego przesilenia, która była świętem jedności, połączenia ognia
i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju i płodności,
miłości i radości, nocą pełną magii i wróżb. Kiedyś Trubadurzy, śpiewając utwór "Sobótka", próbowali zachęcić do szaleństw w sobót-
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kową noc, ale tradycja poszła w zapomnienie. Wolimy spędzać czas
w galeriach handlowych.
A trochę optymizmu w ten walentynkowy czas, skoro już nie jesteśmy w stanie go uniknąć?
Zamiast pustych czekoladek można zanurzyć się w zadumie
o prawdziwej miłości, kochać a nie ranić. Może wsłuchać się
w osobę nam bliską i dostrzec czy doświadczyć sygnałów, jakie
nam wysyła? Inaczej spostrzega miłość wzrokowiec, co innego
słyszy słuchowiec, czyli osoba, do której dotrzemy głębiej przez
piękne, prawdziwe słowo, wyznanie. Innej drogi musimy szukać, by dotrzeć do osoby kinestetycznej, czyli potocznie mówiąc
czuciowca. Dla tej osoby istotne jest ciepło, przytulenie, dotyk.
A czy istnieje prawdziwa miłość?
Prawdziwa miłość istnieje, kiedy mamy dla niej czas, nie spieszymy się, kiedy kochamy pomimo, a nie za. Jeżeli ktoś leży na dnie,
czasem wystarczy mu powiedzieć "kocham Cię" ażeby natychmiast
się podniósł!
Dziękuję za rozmowę

O miłości i Walentynkach
- socjolog Maciek Kowalewski

Dr Marek Juraszek
Lek. Marek Juraszek, jako psychiatra specjalizuje się szczególnie w diagnostyce i leczeniu: depresji, dystymii, wszelkich
tradycyjnych i nowych uzależnień, schizofrenii, zaburzeń snu,
stanów lękowych, ADHD.

Wyobrażenie o tym, czym jest miłość
nie jest w społeczeństwie czymś stałym.
Oczywiście zmienia się w czasie, bo
związki w minionych wiekach częściej
oparte były na podziale zadań, silnej
władzy a nawet przemocy, niż na czułości czy zaangażowaniu.
Zakochani mówią do siebie: "kocham cię", ale dla każdego
z nich, może to oznaczać coś zupełnie innego. Zwłaszcza wraz
z upływem lat, doświadczeń. Co się zmienia w sposobach
rozumienia miłości? Na pewno następuje odchodzenie od
ideału romantycznego, ale to nie znaczy, że miłość zastępuje wyrachowanie czy racjonalna kalkulacja. Raczej miłość jest
dla nas warunkiem samorealizacji niż przymusem poświęcenia się dla drugiej osoby. Przestaję kochać – odchodzę, bo
zasługuję na miłość. Zakochanie się w drugiej osobie staje
się czymś, nad czym zyskujemy pewien rodzaj kontroli. To my
próbujemy decydować, kogo, kiedy i na jakich warunkach
pokochamy. Walentynki lub ich publiczna kontestacja jest
działaniem, które podtrzymuje podzielaną przez nas wizję miłości. Na pewno sposób obchodzenia walentynek jest wyrazem naszego poszukiwania wyjątkowych doświadczeń. Temu
tez ma służyć miłość, która ma być czymś niezwyczajnym.
Dlatego ludzie poszukują nietypowych – ich zdaniem – sposobów wyrażania miłości, oświadczania się. Stąd się biorą te
wszystkie ekstrawaganckie randki: z rozpaczliwego poszukiwania wyjątkowości miłości, która ma nas spotkać. Czy w tym
pragnieniu bycia kochanym i wyjątkowym jest coś złego?
REKLAMA
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Hotel przyjazny… dorosłym

Na rynku hotelarskim pojawiła się ciekawa nowość. Hotele „tylko dla dorosłych”
poza standardowym noclegiem czy wyżywieniem oferują coś znacznie
bardziej unikatowego, a mianowicie… spokój.

p

rzyciągają nie tylko singli czy bezdzietne pary.
Coraz częściej można w nich spotkać także rodziców, którzy w poszukiwaniu kilku dni odpoczynku zostawiają swoje dzieci pod opieką rodziny. Znajdują go właśnie w obiektach, których
przestrzeń dedykowana jest relaksowi, koncentracji i wyciszeniu.

Przełamać tabu

Popularność hoteli dla dorosłych na świecie rośnie. Biura podróży odnotowały 20% wzrost sprzedaży pobytów w takich miejscach
w porównaniu do roku ubiegłego. Najpopularniejsze kierunki wypoczynku to Majorka, Egipt, Wyspy Kanaryjskie, Dominikana, Meksyk, Małe Antyle czy Jamajka. Co, jeśli nie możemy sobie pozwolić
na wyjazd tak daleko? Choć jeszcze do niedawna pomysł stworzenia
w Polsce hotelu „nierodzinnego” wywołałby zapewne falę oburzenia,
tabu zostało przełamane. Nie jest to bowiem ruch skierowany przeciwko rodzinom, a wręcz przeciwnie – często pomaga w uzdrowieniu rodzinnych relacji. W rezultacie również u nas zaczynają pojawiać
się propozycje dla tych, którzy zamiast wsłuchiwać się w – choćby
i wesołe – krzyki dzieci, wolą spokojnie odprężyć się w spa. Jednym
z takich miejsc jest Hotel Amber Suite w Międzywodziu.

wek, krzesełek do karmienia, a przy posiłkach i na terenie hotelu
nie zapewnia się animacji dla najmłodszych. Za to w strefie wellness
można się czuć w pełni swobodnie. Położony w cichej uliczce hotel
tylko dla dorosłych cieszy się ogromnym zadowoleniem gości, dla
których właśnie możliwość wypoczynku indywidualnie lub tylko we
dwoje jest jego najważniejszym atutem.
Rodzice muszą odpocząć
– Aby sprostać oczekiwaniom naszych gości, promujemy motto
„Kochamy dzieci, ale rodzice potrzebują czasem urlopu” – mówi
Monika Tomczak, dyrektor ds. marketingu Hotelu Amber Suite. –
Dzieciaki są kochane, ale idąc na plażę czy basen trzeba się liczyć
z całym tym zamieszaniem, które naturalnie i radośnie robią wokół
siebie. Urlop to czasem nawet zaledwie kilka dni, na które czekamy
cały rok i chcemy ten czas spędzić optymalnie. Jak się okazuje – nie
zawsze w towarzystwie własnych czy tym bardziej cudzych pociech.
Polityka hoteli dla dorosłych z założenia wyklucza obecność niesubordynowanych, choć uroczych maluchów. Pozwala za to swobodnie
bawić się w gronie znajomych lub spędzić romantyczny weekend
we dwoje, by potem z nową siłą i radością wrócić do domowych
obowiązków.

Enklawa dla dorosłych
Właściciele Amber Suite, oddalonego 100 km od Szczecina hotelu nad morzem, konsekwentnie tworzą enklawę dla dorosłych.
Potwierdza to m.in. elegancki wystrój wnętrz i delikatna muzyka,
która podnosi komfort odpoczynku. Niepowtarzalny klimat to
jedna z wielu zalet tego butikowego hotelu, czyli kameralnego,
wysmakowanego miejsca. Oprócz przestronnych apartamentów
do dyspozycji gości jest m.in. basen z przeciwprądem, ulokowany
w oranżerii, łaźnia parowa ze strefą relaksu, gabinet masażu oraz
jacuzzi na tarasie widokowym. Restauracja z kuchnią fusion nastawiona jest na wymagających smakoszy, doceniających filozofię
slow food, a nie na masowe, zestandaryzowane posiłki. Lokalizacja z dala od ruchliwej ulicy pozwala na ekskluzywny wypoczynek
w ciszy i spokoju, dlatego w hotelu Amber Suite relaks jest gwarantowany. Zgodnie z założeniem 12+, w pokojach nie ma dostaHotel Amber Suite
ul. Puławska 3, 72-415 Międzywodzie, www.hotelmiedzywodzie.pl, rezerwacja tel. 730 16 16 16
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Smak prawdziwej podróży

Moda na caravaning przyszła do Polski ze Skandynawii dość niedawno. Jednak,
już teraz ta forma turystyki ma w naszym kraju wielu wielbicieli.

c

oraz częściej uciekamy od zatłoczonych hoteli, tłumów ludzi, wybieramy bliższy kontakt z naturą i swobodę w wyborze kierunku podróży – mówi Łukasz
Tłustochowicz z firmy Camp&Trailer - Taki właśnie
jest Caravaning. Bez napiętego harmonogramu,
zatłoczonych dworców, jedziemy na luzie przed siebie. A jeśli mamy ochotę na przerwę, chcemy coś
zwiedzić, to zatrzymujemy się przy bocznej drodze,
w lesie czy na parkingu. Caravaning to niezależność. Swoboda. To
smak prawdziwej podróży.
To rozwiązanie dla rodzin, które chcą spędzić czas tylko ze sobą,
dla grupy przyjaciół, która szuka w podróży wspólnych wrażeń. Jeśli
szukasz przygód i wrażeń, jeśli cenisz sobie aktywny wypoczynek,
uwielbiasz zmieniające się obrazy za oknem - to jest to rozwiązanie
właśnie dla ciebie. I jeśli chcesz spędzić czas ze swoim laptopem
lub ukochaną książką, cieszyć się ciszą i spoglądać na malownicze
alpejskie szczyty, norweskie fiordy, czy portugalskie bezdroża – to
nie znajdziesz lepszego rozwiązania niż kamper lub przyczepa campingowa.
Czy w podróży można czuć się jak u siebie w domu? Bezpiecznie,
przytulnie a jednocześnie mieć do dyspozycji nowoczesne rozwiązania z tzw. inteligentnych domów? Czy to możliwe? Oczywiście!
Podstawą wysokiego komfortu jest odpowiednie wykończenie pojazdu i jego wyposażenie. Obowiązkowo znajdziemy w nim kom-

fortową sypialnię, łazienkę z prysznicem, toaletę, aneks kuchenny
z lodówką, zlewozmywakiem i kuchenką, a także atrakcyjne dodatki
takie jak: elektrycznie regulowana wysokość łóżka, podwójna podłoga, system inteligentnego ogrzewania wody, czy telewizor z satelitą. Kamper ma zarówno klimatyzację, jak i ogrzewanie.
Wyjazd w czwórkę, czy w szóstkę? Letnie wakacje w Toskanii, zimowy wyjazd we włoskie Dolomity? Bez problemu dobrany zostanie odpowiedni typ pojazdu, a także najbardziej korzystny wariant
cenowy, tak by przejechać przez wakacje bez kłopotów oraz wypoczywać bez kompromisów.
- Caravaning to świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią monotonii i chcą poczuć wolność, to także opcja dla miłośników nowinek technologicznych i nowoczesnego designu – podsumowuje
Łukasz Tłustochowicz z Camp&Trailer. – Możesz wynająć i wypróbować przyczepę lub kampera, a dla tych, którzy już zdążyli pokochać
ten rodzaj podróżowania, proponujemy zakup pojazdu. Prowadzimy sprzedaż kamperów i przyczep kempingowych oraz części i akcesoriów od najlepszych producentów, jak ADRIA i LMC (rodzina
Hobby). Zapraszamy na naszą stronę oraz do sklepu online. Prowadzimy również sprzedaż, serwis i wynajem przyczep towarowych.
W ofercie posiadamy przyczepy samochodowe każdego typu, od
podłodziowych i do przewozu motorów, quadów czy minikoparek,
poprzez lawety do przyczep tradycyjnych skrzyniowych i plandekowych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla osób prywatnych
i firm.
Camp&Trailer to jedyna tego typu profesjonalna firma
w Szczecinie świadcząca kompleksowe usługi z zakresu
sprzedaży, wynajmu i serwisu przyczep kempingowych, towarowych oraz kamperów w atrakcyjnych cenach. Jest to spółka
siostrzana marki Follow Me!. Obie firmy łączy najlepsza oferta
cenowa i najwyższa jakość produktów i usług.

al Bohaterów Warszawy 37F, 70-340 Szczecin, (za Statoil)
tel. +48 91 886 18 88, tel. kom. (24h) +48 696 091 929 , fax +48 91 886 18 76, e-mail: biuro@campandtrailer.pl, www.campandtrailer.pl
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czym jeżdżę?

Władca mocy
Autor: Izabela Magiera / foto: Jarosław Gaszyński

Sportowa długa maska, a pod nią potężny silnik V8, ceramiczny układ hamulcowy,
specjalne zawieszenie oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa - taki jest Mercedes
AMG GT, którego firma Mercedes Mojsiuk premierowo zaprezentowała w Szczecinie.

m
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ercedes GT to drugi po SLS AMG model
opracowany od początku do końca przez
inżynierów AMG i w założeniu ma stanowić
bezpośrednią konkurencję dla Porsche
911. Samochód ten wyróżnia się zupełnie nowym, podwójnie doładowanym
silnikiem V8 o pojemności 4,0 litrów. Dla
uzyskania lepszych osiągów, w nowym silniku V8 obie turbosprzężarki znajdują się między rzędami cylindrów. Dzięki temu uzyskano
sprawniejszy przepływ powietrza oraz doskonałe warunki napływu na turbosprężarki. Dzięki temu „setkę” osiąga niewiarygodnie
szybko, zajmuje mu to tylko 3.8 sekundy! W zależności od wersji
ma moc 462 KM lub 510 KM (600 lub 650 Nm). Świetny rozkład
mas (47:53) pomiędzy obiema osiami świadczy o tym, że mamy
do czynienia z rasowym sportowcem, samochodem wyczynowym
z prawdziwego zdarzenia.
Doskonałe wyważenie, bardzo szeroki rozstaw osi, niski środek
ciężkości i napęd na tył - eksperci przekonują, że wszystko to sprawia, iż samochód jeździ jak przyklejony do drogi i brzmi jak milion
dolarów. Do jego prowadzenia, szczególnie po wyłączeniu ESP
i ustawieniu trybu Race, trzeba wykazywać jednak ponadprzeciętne
umiejętności.
Zwykła wersja GT z silnikiem o mocy 462 KM kosztuje 552 500
złotych, natomiast wzmocniona do 510 KM wersja GT S, z kilkoma
zmianami w układzie hamulcowym i zawieszeniu, to koszt 642 500
złotych. Można zakochać się od pierwszego wejrzenia w dźwięku
silnika, który umieszczony centralnie za przednią osią, łączy się
z dwusprzęgłową skrzynią biegów na tylnej osi poprzez niezwykle
lekki i wytrzymały na skręcanie wał napędowy wykonany z włókna
węglowego.

- masa gotowego do jazdy GT wynosi od 1540 kg
- aktywny tylny spojler wysuwa się zależnie od prędkości
i trybu jazdy
- zautomatyzowana przekładnia dwusprzęgłowa
o 7 przełożeniach
- przyspieszenie do 100 km/h od 3,8 s,
- prędkość max do 310 km/h
- średnie zużycie paliwa – 9,3 l/100 km

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Szczecin przyszłości
Autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

Wyspa Grodzka

W najbliższych sześciu latach Szczecin czeka wiele pozytywnych zmian. Dzięki nim
z pewnością zaczną interesować się nami nowi inwestorzy, turyści będą
jeszcze chętnie przyjeżdżać, a mieszkańcy, którzy wyjechali - wracać.
Wybraliśmy kilka ciekawych inwestycji. Oto one.

w

ostatnich latach Szczecin zmienił się
nie do poznania. Kierowcy, którzy podróżują po kraju zgodnie przyznają,
że nasze drogi należą do najlepszych
w kraju. Wybudowane zostały dwa
nowe wjazdy do miasta: jeden prowadzący z autostrady do Dąbia, drugi
to całkowicie przebudowana ulica Struga. Pojawiły się wyczekiwana przez dziesiątki lat hala widowiskowo-sportowa i nowoczesna,
kontrowersyjna Filharmonia. Hitem sezonu okazał się przebudowany kompleks basenowo-rekreacyjny Arkonka, który w pierwszym roku odwiedzany było ponad 300 tysięcy razy! Powstało
także wiele nowoczesnych biurowców, które wbrew powszechnej
opinii, w zdecydowanej większości wypełnione są najemcami.
Często brakuje w nich już powierzchni biurowych. Już teraz wiemy, że najbliższe lata to szereg kolejnych, znaczących inwestycji:
drogowych i kulturalnych, miejskich, wojewódzkich, a także prywatnych.
Gości, którzy przyjeżdżają do Szczecina pociągami już na wstępie poraża brzydki, zaniedbany dworzec kolejowy. Już niedługo. Po przebudowie ma być wreszcie estetyczny i funkcjonalny.

Co ważne, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Oprócz
przebudowy budynku wyremontowane zostaną perony, powstanie także nowa kładka, która połączy dworzec z peronami i ulicą
Owocową. Wejście na kładkę będzie prowadziło po schodach
ruchomych bezpośrednio z budynku. Renowacji poddany zostanie mur oporowy. Ten etap inwestycji ma potrwać do końca roku
i warty jest blisko 118 milionów złotych.
Tuż obok miasto wybuduje nowoczesne centrum przesiadkowe – przy ulicach Owocowej i Korzeniowskiego. Wyda na to ok.
30 milionów złotych. W ramach tej sumy powstanie zintegrowany,
zadaszony dworzec PKS z kasami biletowymi, poczekalnia, przechowalnia bagażu i pomieszczenia gastronomiczne. Przed budynkiem będzie parking dla busów, autobusów i taksówek. Budynek
połączony będzie z kładką do nowego dworca PKP.
Ci, którzy będą przypływali do Szczecina, będą mogli skorzystać z mariny, która właśnie powstaje niemal w samym centrum
– na Wyspie Grodzkiej. Będzie można dostać się na nią przez most
zwodzony prowadzący z Łasztowni. Do wiosny przyszłego roku
potrwa pierwszy etap inwestycji, który obejmuje powstanie mostu,
80 pomostów pływających, poprowadzenie niezbędnych instalacji itd. Wart jest 32 miliony złotych. W kolejnych etapach znajdzie
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Teatr Polski
się tam amfiteatr, kawiarnia, restauracja, małe boiska sportowe
oraz zaplecze sanitarne dla żeglarzy. W zachodniej części wyspy
powstanie bulwar spacerowy z kilkoma miejscami postojowymi
dla jachtów i dla tramwaju wodnego.
Po podróży warto w jakiś sposób się zrelaksować. A można to
zrobić… idąc do „nowego teatru”. Na rozbudowę czeka Teatr Polski. Po niej dysponował będzie pięcioma salami, gdzie jedna pomieści nawet 600 osób. W skarpie, gdzie się znajduje, będą trzy
nowe sceny – włoska, eksperymentalna i szekspirowska. Ostatnia
z nich, najokazalsza, będzie okrągła z balkonami, przykryta ażurowym, rozsuwanym dachem. Oprócz widowni, w skarpie znajdzie
się też zaplecze. Po rozbudowie teatr będzie miał 20 tysięcy metrów kwadratowych, czyli 10 razy więcej niż obecnie. Prace najprawdopodobniej rozpoczną się w 2015 roku. Inwestycja kosztowała będzie ok. 54 milionów złotych.
Zadowoleni także będą kierowcy. Drogowa zmora i koszmar
właścicieli samochodów – ulica Potulicka przechodzi właśnie generalny remont, który ma potrwać do września 2015 roku. Gruntowną modernizację przejdzie nie tylko nawierzchnia drogowa
i torowisko. Na całym terenie powstaną nowe chodniki, perony
tramwajowe, wiaty na przystankach oraz oświetlenie. Przygotowano też ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i słabowidzących.
Z myślą o nich, na całej szerokości przejść dla pieszych, zainsta-

Hala Małopolska
lowana zostanie nawierzchnia o specjalnej fakturze. Inwestycja ta
kosztuje ok. 37 milionów złotych.
Kontynuowana będzie budowa Obwodnicy Śródmiejskiej,
a dokładniej VI etap, który obejmie kilometrowy odcinek od ul.
Arkońskiej do Wojska Polskiego. Droga będzie miała dwa pasy
ruchu w każdą stronę, pas zieleni, chodniki, ścieżki rowerowe,
dwupoziomowe skrzyżowanie z al. Wojska Polskiego. Obecnie
trwają prace projektowe. Przetarg będzie ogłoszony w 2016 roku.
Inwestycja ma pochłonąć ponad 100 milionów złotych.
Było coś dla kierowców, dla artystów, to teraz coś dla sportowców. Przy ulicy Małopolskiej powstanie profesjonalna hala sportowa. Znajdą się w niej doły asekuracyjne, poręcze, ścieżki batutowe,
równoważnie. Hala częściowo powstanie na skarpie, podobnie jak
budynek istniejącej szkoły. Nowa inwestycja będzie miała 1,6 tys.
m2 powierzchni, a główna sala niecałe 1000 m2. Wybudowana zostanie również widownia, szatnie, miejsce do składowania sprzętu
oraz gabinet medyczny. Hala ma kosztować 7 milionów złotych.
Prace potrwają do końca 2015 roku.
Na Ostrowie Grabowskim powstaje spalarnia odpadów, jedna
z najnowocześniejszych w Europie. Jest to najdroższa inwestycja
w historii Szczecina – warta 711 milionów złotych. Planowane zakończenie to koniec 2015 roku. Spalarnia, oprócz Szczecina, obsługiwała będzie kilkadziesiąt gmin z województwa. Ecogenerator

Dworzec Główny
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EcoGenerator - spalarnia
będzie przyjmował rocznie nawet 150 tysięcy ton odpadów komunalnych. Będzie też produkował ciepło i prąd, które trafią do
części mieszkań. Pracę znajdzie w nim 60 osób.
Szybki tramwaj pojedzie już w 2015 roku. To kolejna trwająca
już, historyczna inwestycja. Wreszcie z lewobrzeżnego Szczecina
tramwajem będzie można pojechać na Prawobrzeże. Przedsięwzięcie obejmuje budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju
na odcinku od Basenu Górniczego do pętli pośredniej "Turkusowa" o długości 4 km. W zakres inwestycji wchodzi również budowa wiaduktów nad Szczecińskim Szybkim Tramwajem w ulicy
Hangarowej i Batalionów Chłopskich oraz budowa przystanków
i pośredniej pętli "Turkusowa". Inwestycja jest warta ok. 166 milionów złotych.
Teatr Letni w Szczecinie wymaga już kapitalnego remontu.
Okazuje się, że doczekamy się nawet jego przebudowy. Ma być
nowy dach, widownia, ciągi komunikacyjne. Zadaszenie widowni ma być rozsuwane w zależności od potrzeb. Obiekt ma zostać jeszcze bardziej wygłuszony. Przebudowa ruszy najpóźniej
w 2016 roku.

Obwodnica etap VI
W najbliższych latach szykuje się także wysyp nowych biurowców. Z pewnością jednym z bardziej charakterystycznych, przede
wszystkim z powodu lokalizacji, będzie kompleks biurowo - usługowy pomiędzy ulicą Gdańską a Kanałem Parnickim. Dokładniej
są to tereny wokół dawnej Baltony. Docelowo znajdą się tam cztery
nowe budynki. Najpierw powstanie jeden, sześciokondygnacyjny.
Oprócz biur, na parterze będą lokale usługowe, a w podziemiach
parking na kilkaset aut. Obok stanie hotel, którego operatorem
będzie Polish Hotel Company. Ta część inwestycji ma być zakończona na przełomie 2016 - 2017 r. i będzie kosztować około 100
mln zł. Kolejna rozpocznie się po tym terminie.
Na koniec coś przyjemnego dla oka. Szczecin prowadzi program, w ramach którego przebudowywany jest jeden basen przeciwpożarowy rocznie. W ich miejscu ustawiane są nowoczesne
fontanny. Kończy się budowa wodotrysku przy al. Wojska Polskiego. W następnej kolejności zagospodarowany zostanie plac Batorego. Powstanie tam przepiękna podświetlona fontanna, ławki,
uporządkowana zieleń, ciągi komunikacyjne. Jej koszt to ok. 5 milionów złotych.
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Dobrze skrojony
eksperyment

w butikach w Austin, Dallas i Houston. Teraz
nadszedł czas na autorskie projekty.
– Tradycyjne wykończenia i szacunek dla
rzemiosła krawieckiego w nowoczesnej
formie to moja dewiza – wyjaśnia projektantka. – Eksperymentalne metody drapowania i numerycznego tworzenia wykroju
utrwalone zostały w jedwabiu, kaszmirze
i barwionej skórze naturalnej. Bardzo szczególną uwagę poświęcam detalom.
Najnowsza kolekcja J.O.B. nosi nazwę
„Harsh My Mellow”.
- To opowieść o podróżach klasą ekonomiczną z walizką pełną kostiumów do ról
pierwszoplanowych – mówi Joanna.
Ubrania J.O.B. można znaleźć na facebookowym profilu marki oraz na stronie
www.job-clothing.com.
ad

poduch dekoracyjnych wykonanych ze
szlachetnych tkanin i skór importowanych
z Włoch i Stanów Zjednoczonych – mówi
właścicielka marki. – Wszystkie poduchy
wewnątrz obszyte są jedwabną lamówką
i posiadają ręcznie wykonane wypełnienia
(półpuch), obszyte bawełnianą surówką organiczną tkaną w Polsce.
Poduchy, w różnych fasonach i wzorach
można znaleźć na facebookowej stronie
marki:
www.facebook.com/re.TRO.pracownia.
ad

Kubki szczecińskie

.O.B to unikalne projekty odzieży
szyte z najwyższej jakości tkanin importowanych z Włoch i Stanów Zjednoczonych. Asymetryczne formy i oryginalne
długości. Połączenie prostoty, wygody
z ekstrawagancją.
Za projektami stoi szczecinianka Joanna
Obuchowicz – Beckwith, stażystka znanego
projektanta mody Dawida Tomaszewskiego, która szlify krawieckie zdobyła w nowojorskim FIT (Fashion Institute Of Technology). W Teksasie razem z koleżanką
prowadziła własną markę o nazwie House
of Puca. Ubrania pań można było kupić

Fot. Karolina Bąk

j

fot. Patryk Paluszek

Fot. Karolina Bąk

Przetworzona
elegancja

j

oanna Obuchowicz – Beckwith, autorka linii odzieżowej J.O.B. swoje
zamiłowanie do projektowania, przeniosła
także na inne elementy designu. W lutym
2014 roku powstała marka re: TRO, która od początku swej działalności oferuje
eleganckie, choć niekonwencjonalne elementy wyposażenia
– W ofercie są autorskie poduszki dekoracyjne, meble po renowacji utrzymane w duchu upcyklingu – wymienia projektantka.
Upcykling to nic innego jak jedna z form
przetwarzania odpadów wtórnych. Uzyskane w ten sposób materiały wykorzystuje się
do stworzenia czegoś o większej wartości
i zupełnie innej użyteczności
– Poza meblami działalność re: TRO skupiona jest na projektowaniu i wykonawstwie

p

iękna klasyczna ceramika w połączeniu z kolorowymi wzorami, które
bazują na szczecińskich motywach. Kubki
sygnowane marką „Bar Szczecin” to połączenie nowoczesnego designu z najlepszymi wzorcami z czasów PRL-u.
– Zauważyłem, ze wracają kubki barowe do użycia w różnych miastach i w fajny
sposób przypominają o czasach stołówek,
barów mlecznych i innych miejsc, gdzie
podawano w nich kompot i kefir – mówi
Patryk Paluszek, który razem z Waldemarem
Słowiakiem projektuje ceramikę. – Warszawa ma już swoje kubki. Stwierdziłem więc,
że warto będzie zrobić takie dla Szczecina,
żeby z jednej strony zachować dla nas najważniejsze znaki, a z drugiej kultywować
tradycje.
Wśród wzorów widniejących na kubkach
znajdziemy, m.in. „Paprykarz szczeciński”,
„Pogodno”, „Pasztecik”, „Polmo”, a także wizerunki Gryfa czy słynnego Marynarza stojącego przy pl. Grunwaldzkim. Cała kolekcja
poświęcona jest kultowym miejscom i symbolom związanym ze Szczecinem.
Kubki można obejrzeć na facebookowej
stronie marki „Bar Szczecin”, na platformie
oksuper.pl, a także na mieście. Są aktualnie
dostępne w Cafe Popularna, trafią jeszcze
do kilku szczecińskich kawiarni.
ad
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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
To już szósty, ostatni artykuł, w którym dzielę się z Państwem informacjami, które
wynikają z mojego 14-letniego doświadczenia w budowaniu i sprzedaży mieszkań.

n

iezliczone kontakty z Klientami pozwoliły mi
na sformułowanie wniosków, które w mojej ocenie godne są uwzględnienia przez
Kupujących mieszkania. Z przekonaniem
powtórzę kilka, moim zdaniem najważniejszych, zasad.
– Aby szczęśliwie kupić mieszkanie, najważniejsze jest aby uzgodnić rodzinne priorytety i nadać im odpowiednią wagę. Koniecznie należy zapisać je
na kartce, którą należy mieć zawsze przy każdej rozmowie z deweloperem czy podczas każdej wizyty na budowie. Dla mnie to „priorytet priorytetów”.
– Szukając mieszkania, zbierajmy informacje o standardzie mieszkań, ich parametrach technicznych, o tym co będzie budowane
w okolicy i wszystkich innych dla nas istotnych sprawach. To konieczna wiedza do porównania ofert i wyboru najlepszego dla nas
mieszkania.
– Sprawdzajmy bezpieczeństwo transakcji (o tym szeroko piszę
w czwartym artykule) i rodzaje gwarancji.
– W mojej ocenie warto mocno zastanowić się nad kupnem mieszkania wykończonego. Oferta na rynku deweloperskim mieszkań
już wykończonych jest coraz większa. Na przykładzie mojej firmy,
zdecydowanie mniej zapłacimy (oczywiście za ten sam standard)
za wykończenie deweloperowi niż robiąc to we własnym zakresie.
O ilości zaoszczędzonego czasu i nerwów nie wspominając.
Moje inspirowanie Państwa do tak kompleksowego przygotowania się do podjęcia decyzji o zakupie mieszkań mają na celu choć
trochę pomóc w zakupie szczęśliwego mieszkania.
Chciałabym też zwrócić uwagę na wpływ decyzji o wyborze

mieszkania na wysokość kosztów, jakie każdy będzie ponosił już po
wyborze mieszkania. Wiadomo, kupując mieszkanie na 30-letni kredyt, a takich zakupów jak podają statystyki jest 80%, najważniejszym
elementem jest cena mieszkania. Tu musimy włożyć najwięcej pracy w analizę ofert mieszkań, które nas interesują. Drugim ważnym
elementem jest koszt kredytu. Super doradca kredytowy (jestem
przekonana, że taki obsługuje naszych Klientów) potrafi ze sterty
ofert kredytowych wybrać te najkorzystniejsze. Przy różnicy opracowania o 0,4% zaoszczędzimy miesięcznie 102 zł.
Przy zakupie mieszkania o bardzo nowoczesnym systemie ogrzewania to dalsza oszczędność ok. 80 zł miesięcznie, a parametry
techniczne np. okien, ocieplenia, ścian, powyżej wymaganych
norm to kolejne ok. 40 zł. Wszystkie powyższe kwoty dotyczą zakupu mieszkania o pow. 80-100 m2.
Inne elementy wpływające dodatnio lub ujemnie na miesięczne koszty to np. zagospodarowanie terenu. W przypadku bogato
zagospodarowanego osiedla w place zabaw i boiska, koszty jego
utrzymania mogą być dla 100-metrowego mieszkania miesięcznie
o ok. 20 zł wyższe.
Wybór rzetelnego, dobrego zarządcy z punktu opłat miesięcznych też jest ważny. Na koszty miesięczne zdecydowanie będzie
miał wpływ fakt gdzie kupimy mieszkanie, deweloper, spółdzielnia
mieszkaniowa, TBS – te zagadnienia też trzeba mocno analizować.
Bo tak naprawdę z punktu widzenia finansowego, najważniejsze
jest to, jakimi kosztami łącznie co miesiąc obciążany będzie nasz
budżet.
Życzę Państwu zakupu szczęśliwych i oszczędnych mieszkań!
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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Siła jest w Tobie

Coaching pomaga wydobyć z nas wszytko to, co jest najlepsze. Praca nad wymiernymi
celami i samorozwojem jest tak samo ważna, jak praca nad poprawą sylwetki w chwili,
gdy postanowimy schudnąć - mówi Anna Turowska, coach i szkoleniowiec
w wywiadzie dla magazynu Prestiż.

p

o co nam właściwie coaching?
Coaching jest potrzebny do wydobycia potencjału i podjęcia wielu istotnych, życiowych
decyzji doprowadzających do zmian, które
określają nasz życiowy cel. Spotkania coachingowe poprzez odpowiedzi na niekiedy trudne
pytania uświadamiają nam istotę blokad, które
nas stopują i powodują, że nie osiągamy sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Czy na sesjach możemy dowiedzieć się, czego chcemy naprawdę i jak to osiągnąć?
Oczywiście. Pytanie tylko czy będziemy chcieli to wykorzystać
i wprowadzić do naszego życia. Dlatego tak istotne są dwie rzeczy:
chęci i konsekwentna praca. Coach za pomocą pytań, obserwacji,
feedbacku prowadzi rozmowę w wyniku, której coachee uczy się
i sam wyciąga wnioski. Sesje te są bardzo energiczne i pełne pozytywnych aspektów.
Jaka jest różnica między psychoterapią, a coachingiem?
Jest kilka znaczących różnic między tymi dziedzinami. Psychoterapia pozwala zniwelować ból psychiczny i cierpienie, a problemy
poruszane podczas psychoterapii wymagają często wielu spotkań.
Uporanie się z nimi wymaga bardzo długiego czasu. Coaching również skupia się na emocjach jednak w konkretnym celu, by wydobyć
z osoby z niego korzystającej ukrytego potencjału. Krótki czas jego
zastosowania daje nam możliwość uzyskania rezultatu szybciej. Musimy jednak pamiętać, że obie metody są dobre, gdyż wpływają na
rozwój człowieka. Istotne jest, by wybrać coacha bądź terapeutę,
przy którym czujemy się dobrze.
Z czym przychodzą ludzie na sesje?
Chcą odzyskać motywację, zwiększyć dochody, nabrać pewności siebie. Sesje często wywołują dużo pozytywnej energii, radości
i działają optymistycznie na obie strony. W moim przypadku cieszę
się, że po każdej sesji moje życie jest bogatsze o kolejnego wartościowego człowieka.

Pustka w głowie, paraliżujący strach... chyba każdy z nas kiedyś
przeżył coś takiego, kiedy musiał wystąpić publicznie. Jak sobie
z tym radzić?
Po prostu ćwiczyć. Muzyk by świetnie grać na saksofonie codziennie określony czas przeznacza na naukę. Dokładnie tak samo
jest z wystąpieniami publicznymi, których o dziwo strasznie się boimy. Im częściej wychodzimy z naszej strefy komfortu tym częściej
nabywamy nowych umiejętności, więc im częściej mamy możliwość przemawiać przed szerszą publiką tym pewniej się czujemy.
Na warsztatach prowadzanych przeze mnie uczestnicy 90% czasu
przeznaczają na przełamywanie własnych barier, nabierania pewności siebie podczas wystąpień publicznych, uczą się kreatywnego
podejścia do tematu, by zachęcić publikę do interakcji.
Jakich efektów możemy się spodziewać?
Efekty są wprost proporcjonalne do ilości konsekwentnej pracy, jaką uczestnicy są w stanie zainwestować w samorozwój i chęci
osiągnięcia zamierzonego celu. Z obserwacji i własnego doświadczenia wiem, że efekty pojawiają się szybciej, niż coachee jest w stanie sobie to wyobrazić.

Impact MT
ul. Cukrowa 12 pok. 237, Szczecin , tel. 606 19 11 64

Anna Turowska - kreatorka życia, wyznawczyni pozytywnego
myślenia, wolontariuszka, coach, szkoleniowiec
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Fakty i mity inteligentnego domu
Inteligentny budynek budzi różne, często mylne wyobrażenia. Szczególnie w ostatnich
latach na jego temat pojawiło się wiele mitów i niejasności. Kilka najważniejszych faktów
związanych z nowoczesną instalacją przybliży prezes firmy INLOGIC - Tomasz Wieczorek.

p

o co mi dom science fiction?

Wielu inwestorów mylnie wyobraża sobie inteligentny dom jako coś kosmicznego i niezwykłego, rodem z filmu science fiction. Wszystkim,
którzy mają takie zdanie na powyższy temat, należy uświadomić, że inteligentny dom to zwykły
budynek wyposażony w nowoczesną instalację
elektryczną, za pomocą której można sterować nie tylko oświetleniem, ale i innymi funkcjami obiektu. Wszystkie zainstalowane
systemy będą ze sobą współpracować, wymieniając między sobą
informacje. Użytkownik może zarządzać domem za pomocą prostego w obsłudze panelu sterowania, albo jeśli mu wygodniej swojego komputera, telefonu lub po prostu przycisku na ścianie. Takie
rozwiązania w dzisiejszych czasach
i przy takim postępie technologicznym nie są niczym niezwykłym i stają
się coraz bardziej powszechne.
Jak ja się w tym
wszystkim połapie?
Cała idea inteligentnego domu
polega na tym, że budynek ma zapewniać wygodę, zwiększać bezpieczeństwo i nie sprawiać domownikom żadnych trudności. Dzieje
się tak, gdy wybrane urządzenia są
dopasowane przez projektanta do
potrzeb i nawyków użytkowników.
W INLOGIC projektujemy instalacje
tak, by poszczególne czynności były
jak najprostsze, a wybieranie funkcji
urządzeń oraz zadań dla nich – intuicyjne. Gdy wszystko pracuje bez
zarzutu, po pewnym czasie przestaje
być zauważane przez domowników.
Zaletą takiego systemu jest to, że
jeżeli w trakcie użytkowania okaże
się, że niektóre funkcje chcielibyśmy
zmienić np. zaaranżować nową scenę świetlną w kuchni, w łatwy sposób
możemy ją przeprogramować.
To bardzo drogie
rozwiązanie
Wszystko zależy od tego, w co chcielibyśmy wyposażyć nasz
dom. W ofercie posiadamy różne rozwiązania, które możemy zaproponować, znając wcześniej planowany budżet inwestycji, począwszy od tych bardzo kosztownych, a kończąc na tych zwykłych,
jednak wciąż w dobrej jakości. Trzeba pamiętać, że na koszt takiego systemu nie składa się tylko instalacja elektryczna, ale np. system alarmowy, sterowanie ogrzewaniem czy domowym centrum

rozrywki. Szukając odpowiedniego dla siebie rozwiązania, trzeba
zwracać uwagę, czy instalacja jest tworzona w oparciu o światowy
i otwarty standard KNX, dzięki któremu zainstalowane urządzenia
będą ze sobą współpracować. Często klienci wybierają tanie i niesprawdzone systemy, które oferuje rynek, po czym okazuje się,
że zamontowane nie są już kompatybilne z pozostałym sprzętem.
W rezultacie, pseudointeligentny budynek nie zapewnia komfortu
i bezpieczeństwa, a użytkownicy są rozczarowani.
Gdy nie będzie prądu, zostanę uwięziony w domu
Często pojawiają się pytania, czy jeśli zabraknie prądu w inteligentnym domu, osoby przebywające wewnątrz zostaną zamknięte
i nie będą mogły wyjść. Nic bardziej mylnego. Awaria prądu w nowoczesnej instalacji elektrycznej jest
analogiczna do awarii elektrycznej
w domu z tradycyjnym systemem.
Urządzenia, które muszą być zasilane
prądem po prostu przestaną działać,
w związku z tym trzeba będzie nimi
sterować ręcznie. Po powrocie zasilania, wszystkie urządzenie wracają do
normalnego trybu pracy. Najczęściej
jednak w projekcie uwzględniamy
ewentualność awarii i instalujemy rezerwowe zasilanie w postaci generatora prądu.
Ktoś może włamać
się do mojego systemu
Coraz częściej słyszymy o atakach
w cyberprzestrzeni, dlatego wśród
naszych klientów pojawiają się obawy dotyczące włamań do ich systemu
inteligentnego domu. Trzeba pamiętać, że wszystkie dane dotyczące instalacji zabezpieczone są w taki sam
sposób jak operacje bankowe. Włamanie się do systemu lub zakłócenie
jego pracy wcale nie jest takie łatwe.
Inteligentna instalacja
zużywa bardzo dużo prądu
Tomasz Wieczorek prezes firmy Inlogic

W inteligentnym budynku wszystkie zainstalowane systemy będą ze
sobą współpracować, optymalizując swoje działanie w celu uzyskania jak najniższych kosztów. Dzięki automatyce budynkowej,
domownikom łatwiej kontrolować zużycie prądu, ponieważ ekonomiczniej zarządzają chociażby ogrzewaniem oraz oświetleniem.
Instalacja sama może dostosować temperaturę w poszczególnych
pomieszczeniach lub wyłączyć odbiorniki prądu, nawet podczas
nieobecności domowników.
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To nie żart. Nauczą Cię
mówić i pisać

Nie umiemy czytać ze zrozumieniem, pisać z sensem i twórczo dyskutować. Tak
przynajmniej wynika z badań naukowców. W jaki sposób możemy poprawić nasze
umiejętności? O nowym kierunku studiów - Marketingu narracyjnym w kulturze
współczesnej - rozmawiamy z dr Arletą Galant z Instytutu Polonistyki
i Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

d

ecydując się na studia podyplomowe, ludzie
chcą wiedzieć – mówiąc brutalnie – czy to
im się przełoży na zarobki. Czy można mieć
pewność, że absolwenci będą lepiej formułować wypowiedzi, pisać bezbłędnie, pewniej
czuć się podczas publicznych wystąpień, chociażby podczas rozmowy o pracę?
Nasze życie i praca są coraz bardziej interaktywne. Wymagają nie tylko poprawności, ale także kreatywności i samodzielności myślenia. Marketing narracyjny w kulturze
współczesnej to sposób na to, żeby się tego nauczyć. Ideą naszego
projektu jest kształcenie umiejętności sensownego i twórczego posługiwania się językiem oraz przeniesienie go na wyższy poziom,
niezbędny m.in. w pracy medialnej. Słuchacze warsztatów audiowizualnych nauczą się analizować i tworzyć narracje obecne w przestrzeni mediów, potrzebne np. w pracy w telewizji. Na zajęciach
dziennikarskich poznają podstawowe zasady budowania skutecznej, autorskiej wypowiedzi publicystycznej. Zdobędą umiejętności
opracowania wybranej formy przekazu publicznego na podstawie
oryginalnego pomysłu.
W jakiej formie prowadzone będą zajęcia, by wyposażeni
w wiedzę teoretyczną studenci posiedli przede wszystkim prak-

dr Arleta Galant, adiunkt w Instytucie Polonistyki
i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
tyczne umiejętności?
Zajęcia w ramach Marketingu narracyjnego to w znakomitej
większości warsztaty i konwersatoria, są więc nastawione na dyskusje i swobodą wymianę myśli, na praktyczną pracę z wyobraźnią.
W programie studiów są zajęcia z twórczego pisania. Czy pisania książki można się nauczyć?
Opinii na ten temat jest tyle, ilu uczestników i wykładowców
tego typu zajęć. Warsztaty z twórczego pisania (creative writing)
w ramach naszych studiów są jednak sprofilowane tak, żeby nauczyć słuchaczy, jak pisać nieschematycznie i niebanalnie. Jest to
niezbędne w praktyce narracyjno – marketingowej. Niewykluczone
jednak, że ktoś po zajęciach, które prowadzi profesor Inga Iwasiów,
napisze powieść.
Znane jest powiedzenie, że pracę otrzymuje się w 70% dzięki
wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci
się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku
kwalifikacji merytorycznych. Czy, poza podniesieniem kwalifikacji
zawodowych, studenci mogą liczyć na pomoc w rozwoju ich indywidualnych kompetencji?
Oczywiście. Soft skills, czyli miękkie umiejętności w zakresie komunikacji, autoprezentacji, pracy w grupie, niezwykle ważne dziś dla
pracodawców, stanowią podstawę aktywności, które kształcimy.
Do kogo skierowane są te studia?
Zapraszamy absolwentów studiów pierwszego lub drugiego
stopnia. Nie ma ograniczeń wiekowych, nie trzeba mieć dyplomu
jakiejś konkretnej specjalizacji czy kierunku. Żeby studiować u nas,
wystarczy mieć licencjat lub „magisterkę”.
Dlaczego warto zapisać się na Marketing narracyjny?
Pracując lub planując pracę w zakresie promocji, komunikacji
społecznej czy perswazji medialnej nie można nie umieć budować
spójnych i efektownych opowieści o marce, miejscu, przedsięwzięciu, a nasze studia kształcą właśnie te umiejętności. Poza tym, nie
ma podobnego kierunku na uczelniach szczecińskich. Marketing
narracyjny w kulturze współczesnej to zupełnie nowa oferta dydaktyczna.
kt
www.marketingnarracyjnystudia.pl

Dobre kawałki
„Piosenki ze scenki, Pioseny ze sceny śpiewa Wiesław Łągiewka” to znakomity dwupłytowy album przypominający różne lata kariery teatralnej
i kabaretowej szczecińskiego artysty. Solista Teatru Muzycznego, aktor Teatru Polskiego gwiazda Czarnego Kota Rudego, solista Piwnicy przy
Krypcie i wykładowca Akademii Sztuki podsumowuje dotychczasową karierę zbiorem utworów dla dzieci i dorosłych. Wiesław Łągiewka jest
dowcipny i liryczny. Jego piosenki są radosne, skoczne i nostalgiczne. Lista „współautorów” jest imponująca; Tuwim, Gałczyński, Cummings,
Pawluśkiewicz, Wierzchowski. To dwie płyty fantastycznych kawałków.
„Nie mogę powiedzieć, ile Wiesław Łągiewka ma lat
(bo mi nie wypada), ale na pewno mogę powiedzieć,
że ma młody, jasny i pogodny głos. I w tym głosie
wyczuwa się, że Łągiewka śpiewa z dużą przyjemnością. (…) Mało już nam zostało na scenie pieśniarzy
z tak miłym, lirycznym głosem, dysponujących przy
tym mistrzowską artykulacją każdej głoski.”
Wacław Panek, krytyk muzyczny

Płytę można kupić:
„Teatr Polski” w Szczecinie
„Opera na Zamku” (Hala)
„Media Markt”
Zamek Książąt Pomorskich CIKiT
Księgarnia „Zamkowa”
Księgarnia „Sedina”
„Cafe Pleciuga”

e- sklep Akademii Sztuki
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Śledzik lubi pływać

edna z najpopularniejszych imprezowych zakąsek, kulinarna kwintesencja karnawału. Jest symbolem końca zabawy, symbolem Wielkiego Postu. W polskiej tradycji we wtorek o północy wnoszono do karczmy śledzia na patyku lub jego szkielet. Kiedy imprezowicze nie
chcieli zaprzestać zabawy, wkraczali Łachmaniarz z Diabłem, ze śledziem w dłoni i rozpędzali towarzystwo, ogłaszając koniec karnawału.
Współcześnie śledź ląduje w naszych stołach często podlany dobrze zmrożoną wódką. I tego zwyczaju się trzymamy, do czego skutecznie,
namawia nas Eintopf.

Śledź w suszonych pomidorach
Składniki:
• 5-6 filetów śledzia w oleju (matias),
pokrojonych w kawałki 2-3 cm
• 2 cebule, pokrojone w pióra
• 5-6 łyżek posiekanych suszonych pomidorów z zalewy
• oliwa odlana ze słoika z suszonymi pomidorami
• oliwa z oliwek
• pieprz
Pokrojone śledzie popieprzcie. W misce wyłóżcie kolejno:
śledzie, cebulę, pomidory i tak na przemian, zakończcie
pomidorami, zalejcie wszystko oliwą po pomidorach, na
pół z oliwą z oliwek. Wstawcie do lodówki w najcieplejsze
miejsce na kilka godzin, najlepiej na noc. Smacznego!
www.eintopf.pl
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Śledź z koperkowym pesto na maśle cytrynowym
Składniki: (6 kanapeczek)
• 1 płat śledzia w oleju (matias)
• 1 opakowanie chleba typu pumpernikiel
masło cytrynowe:
• 50 g miękkiego masła
• 1 łyżeczka soku z cytryny
• 1/2 łyżeczki pieprzu cytrynowego
koperkowe pesto:
• 5 pęczków koperku
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżeczka soli
• sok z 1/2 cytryny
• 1 łyżeczka musztardy dijon
• 2 łyżki startego parmezanu
• 2 łyżki zmielonych orzechów włoskich
• 2-3 łyżki oliwy
Śledzia wymoczcie w wodzie (2-3 h). Z pumpernikla wykrójcie kanapeczki. Masło utrzyjcie z sokiem z cytryny, dodajcie pieprz. Wszystkie składniki pesto zmiksujcie w malakserze, powoli dolewając oliwę, aż masa będzie gładka.
Pumpernikiel posmarujcie masłem, połóżcie na niego kawałek śledzia posmarowanego pesto, udekorujcie świeżym
koperkiem. Smacznego!

E

Fot. Panna Lu

intopf to potrawa jednogarnkowa. W tym garze siedzi gotujące małżeństwo – Justyna i Daniel Hof, mocno przyprawione pasją do kuchni i gotowania.
Na co dzień prowadzą kulinarnego bloga na łamach którego dzielą się przepisami swoich dziadków, rodziców, znajomych, ulubionych kucharzy i wreszcie
autorskimi pomysłami wprost z podniebienia. Dla nas będą gotować co miesiąc, udowadniając, że wszędzie dobrze, ale w domu smakuje najlepiej.

www.eintopf.pl

44

kulinaria
PREZENTACJA

Kulinarne amory

Przez żołądek do serca. Dobre jedzenie ma ogromną moc, można nim uwodzić.
Kulinarnym zalotom przewodzi kuchnia azjatycka, nie bez powodu uważana
za najlepszą na świecie. Na walentynkową kolację idealną.

t

ajemnica tkwi w przyprawach,
a to one są podstawą kuchni
indyjskiej. Podobnie jak owoce morza, które znajdziemy
w kuchni tajskiej i japońskiej
– mówi Mariusz Łuszczewski,
właściciel Exotic Restaurants.
Największe
właściwości
pobudzające ma kuchnia indyjska, bowiem
w swym składzie posiada trzy potężne afrodyzjaki: kardamon, cynamon i imbir. Szczególnie zalecany jest korzeń
imbiru, który ma działanie rozgrzewające i pobudzające. Kardamon, który stanowi podstawę sosu curry, jest opisywany w „Kamasutrze”, natomiast cynamon uważany jest za najbardziej kobiecą
przyprawę. Panie nie tylko mogą go konsumować, ale także wetrzeć
w nadgarstki i kark jak perfumy. Ponoć panowie będą bez szans…
Indyjskie przyprawy świetnie komponują się z niektórym owocami.
Awokado, melon i mango wzmocnią ich działanie.
– W ten dzień we wszystkich trzech restauracjach mamy ogromny

ruch, szczególnie Bombay cieszy się wielkim
zainteresowaniem klientów. Bardzo wiele par
i małżeństw tu się poznało – zdradza z uśmiechem Mariusz Łuszczewski. – Myślę, że indyjskie jedzenie i atmosfera temu sprzyja.
Podobnie w tajskim Buddha i japońskim
Tokyo. W święto zakochanych we wszystkich
tych egzotycznych restauracjach dominuje
czerwony kolor i specjalne menu. Krewetki,
kawior, łosoś oraz wszelkie inne ryby i owoce
morza to także wspaniałe afrodyzjaki. Zwykłe, dobrze zrobione sushi potrafi zaostrzyć apetyt na miłość.
– Przygaszone światło, czerwone dywany, serduszka na ścianach,
tancerki. To tylko część walentynkowych atrakcji. Do tego specjalnie
przygotowane na tę okazję dania dla par, ale również dla singli, bowiem nikogo nie dyskryminujemy – wymienia szef wszystkich trzech
restauracji. – Nie robimy także tego dnia rezerwacji, ponieważ zależy nam, by każdy klient miał okazję skosztować naszych miłosnych
potraw.
ad
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Apetyczne mamma mia!
L

Autor: Aneta Dolega / foto: Jarosław Gaszyński

'appetito vien mangiando". Tyle i wystarczająco tyle można powiedzieć o włoskiej kuchni, używając języka mieszkańców słonecz" Italii. Nie ma chyba nikogo kto zaprzeczyłby, że w przypadku tej kuchni apetyt rośnie w miarę jedzenia. Fantastyczne smaki i radość
nej
z gotowania – Włosi potrafią cieszyć się z jedzenia. Anna Lucci w książce „Prosto i presto” bardzo trafnie to ujęła: „Włosi gotują i jedzą
z radością. Czuje się, że do garnków wkładają mnóstwo pozytywnej energii. Gdy biegają między nimi, a potem zasiadają całymi rodzinami do stołu, robiąc to z radością – nawet co chwila łapią się za głowę i wykrzykują „mamma mia!”. Gotują jakby przygrywała im do
tego muzyka Vivaldiego”.
W Trattori Toscana odnajdziemy tę radość i… melodię. W tym miesiącu mamy dla Was dania z dwóch różnych regionów Włoch. Obie
propozycje zachwycają różnorodnością smaków i przyjemnym dźwiękiem, jaki rozchodzi się po podniebieniu. Rejony Sycylii i Toskanii
penetrował w swej kuchni szef Mariusz Kuzio.

Toskański makaron z wołowiną
To wysoko energetyczne, treściwe danie idealne na zimne wieczory. Jego podstawę stanowi makaron tagliatelle gotowany oczywiście al dente, kurki i najlepsza polędwica wołowa z krów rasy Hareford i Charolaise. To ona jest clou całej
potrawy. Odpowiednio przyrządzona, dosłownie rozpływa się w ustach. Smak jest nie do opisania. Tutaj wino jest obowiązkowe, najlepiej czerwone.
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Nasze lokale otrzymały najwyższą
rekomendację w Szczecinie.
*Gault & Millau to przewodnik gastronomiczny, który powstał 50 lat temu we Francji, a dziś ukazuje się w 9 krajach.

Przystawka sycylijska z ryb i owoców morza
Delikatna potrawa, która może być przyjemnym wstępem do dalszej uczty. Jej wegetariańską część stanowi aromatyczna
caponata, czyli smażony bakłażan z oliwkami kalamata, kaparami i papryką oraz parmigiana - zapiekane bakłażany z pomidorami i parmezanem. Kolejnym składnikiem przystawki są muszle św. Jakuba zapiekane z masłem bazyliowym i bułką
tartą. Na talerzu znajdziemy również omułki, krewetki, kalmary i kalmaretki. Całość zamyka wyborny tuńczyk marynowany
w oliwie, imbirze i rozmarynie. Do tej potrawy świetnie pasuje dobrze schłodzone białe wino albo woda.
Plac Orła Białego 10, tel. 91 431 02 72, www.trattoria-toscana.pl
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Świętuj Chiński Nowy Rok!
Dokładnie 18 lutego całe Chiny rozpoczną wielkie świętowanie. Będzie to odpowiednik
naszego Sylwestra, bo dzień później w Państwie Środka wypada Nowy Rok.
Możesz go obchodzić także w Szczecinie.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

n

owy Rok w Azji nie ma stałego terminu, wypada
zwykle w styczniu lub w lutym. Jest to najważniejsze
święto, nie tylko w Chinach, ale też np. w Wietnamie,
Singapurze, Hongkongu czy na Tajwanie. – Z tej okazji każdy, niezależnie czy ma blisko, czy daleko, jedzie do domu, do
rodziny – informuje nas Yuanming Wang, właściciel szczecińskiej
restauracji chińskiej Jin Du. Miasta są przystrojone podobnie jak
u nas, w Polsce. Nie brakuje pokazów fajerwerków – w końcu ich
wynalezienie zawdzięczamy właśnie Chińczykom. Ciekawostką
jest zamykanie na ten czas fabryk, co powoduje pozytywne zmiany
w środowisku. – Od razu widać niebieskie niebo, a powietrze jest
bardziej świeże – dodaje Yuanming Wang.
Przysmakiem, który nabiera tego dnia specjalnego znaczenia,
są chińskie ciasteczka z wróżbą. W warunkach domowych tradycja
nakazuje jednak włożyć drobną monetę do jednego z pierogów.
Potrawy różnią się bowiem w zależności od regionu, ale prawie
wszyscy zajadają się w tym czasie pierogami o różnych nadzieniach.
W Jin Du zjemy gotowane lub smażone pierożki z mięsem – jiaozi.
Podstawą świątecznego menu są też ryby. Ryba, czyli „yu”, oznacza
„zostanie”, zatem jeśli pojawi się na stole, w nowym roku nie zabraknie nam pieniędzy, zdrowia ani szczęścia. A że rybka lubi pływać, to
święto nie obejdzie się też bez mocnej wódki z ryżu. Kiedyś miała
65-80%, obecnie serwuje się jej „łagodniejszą” wersję 40-60 %.

Chiński Nowy Rok nie może też obejść się bez horoskopu. Rozpoczyna się właśnie Rok Kozy. Co to oznacza? Spod tego znaku
są ludzie urodzeni w latach: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
i 2015. Koza jest symbolem kultury, ale i pokoju. Jest to znak ludzi
kreatywnych i artystów. Będzie to więc idealny czas, by puścić wodze fantazji i dać poszaleć wyobraźni. W końcu to od niej wszystko
się zaczyna.
kt

felieton

Drzwi
otwarte na
oścież....

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

ył zwyczaj stary i powszechny w narodzie polskim,
że tak w świetlicy pana jak w izbie kmiotka, na stole, nakrytym u pana białym obrusem, lub barwnym
kobiercem, a u kmiecia ręcznikiem, leżał wiecznie
chleb i sól, z którymi przyjmowano gości w progu
obyczajem odwiecznym...."

Staropolska gościnność. Drzwi otwarte na oścież, jak ramiona na
widok Gościa z drogi. Co najlepsze na stół, nawet gdy niedostatek
taki, że sól od sąsiada pożyczać trzeba. Uśmiech na twarzy choćby
i straszliwa teściowa przybyła, lub co gorsza, kuzyn któremu zalegamy z oddaniem pożyczki. Gościnność przysłowiowa i szczodra.
Uśmiechnięta szczerze i przyjacielsko. Nie potrzebne anonse i zapowiedzi, im niespodziewaniej tym serdeczniejsze powitanie. Już
na stole "kurczęta, gęś, kapłony, kura w żółtej jusze, a druga słodziusieńko z piotruszką usmażona, kąsek borowej zwierzyny, torty, pasztety z kreplami, kołacze z cukrem, z rodzynkami, gorzałeczka, wino,
mięso wszelkie, ryby: łosoś, lipienie, rosła szczuka (szczupak), cielęciny sztyka, bażant, sałata z ogórkami ,miski z kiełbasami, przypiekane małdrzyki, miód w domu sycony..." Albo współcześniej: baltonowski salceson, szynka z Krakusa, nóżki w galarecie jak to bywało
u schyłku ubiegłego wieku. Z cudem zdobytej kiełbasy zwyczajnej
i cztery dania wyszły czarodziejsko. Tylko trzy kotlety w lodówce?
Przytnę, rozklepię, przykryję surówką i dla rodziny i dla gościa obiad
będzie. A dziś? Czy wciąż jesteśmy tak serdecznie gościnni jak nasi
rodzice, czy dziadkowie? Jedno jest pewne - kultowy bar "Gościnny" zniknął z mapy szczecińskich punktów gastronomicznych.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku mieszkałem z rodzicami w bloku naprzeciw dzisiejszego "Galaxy". Niewielkie, ale
tłoczne było nasze mieszkanko. Co najmniej raz w tygodniu brydż,
co najmniej dwa razy wizyta Przyjaciół. Na modnej wówczas ławie
pojawiały się półmiski z kolorowymi kanapkami, talerze z pachnącą
zupą, że nie wspomnę o takich wybrykach jak raki z jeziora Dąbskiego, lub ojcowe wynalazki z egzotycznych ryb przywożonych przez
zaprzyjaźnionych rybaków. Jego produkcji tuńczyk w winie, podawany na zimno, przeszedł do legend sporej grupy szczecinian.
Zakupy w pobliskiej garmażerce i delikatesach dawały możliwość
zgrabnej gospodyni na przygotowanie naprawdę atrakcyjnego
stołu. Zapobiegliwość, zdolności improwizacyjne, cudotwórstwo,

to tylko niektóre z przymiotów jakimi wykazywały się panie domu
w drugiej połowie dwudziestego wieku. Nie wiem jak One to robiły,
ale zawsze wyglądało i smakowało przepysznie!
Mam wrażenie, że dziś z tamtej gościnności pozostały słone paluszki i kwaśne uśmiechy gospodarzy. Niech się mylę, ale w zapomnienie odchodzą prywatki, wspólne kolacyjki przyjaciół, że o brydżyku nie wspomnę. Łatwiej zaprosić gości na imieniny do knajpy,
niż wśród radosnego rozgardiaszu krzątać się cały dzień po kuchni
wymyślając zaskakujące przysmaki. Coraz częściej różnorodne
kanapki zastępowane są kebabem, albo pizzą przywożoną na zamówienie. Mam jednak nadzieję, że nie we wszystkich domach. Co
zadziwiające, to właśnie w dzisiejszych czasach obfitości, a nawet
nadmiaru oferowanych produktów, wyobraźnia skurczyła się do
rozmiarów krakersa. Co zastanawiające, polska gościnność zmieniła swój adres! Można się z nią spotkać w przestrzeni publicznej.
Znam wiele miejsc, takich jak restauracje, sklepy, gospodarstwa
agroturystyczne, gdzie gospodarze łącząc swoje pasje z zawodem
potrafią serdecznością i właśnie gościnnością sprowokować mnie
do natychmiastowej chęci powrotu. W tych przysłowiowych "ramionach otwartych na widok gościa" upatrują sukces swojego przedsięwzięcia. I co najważniejsze, mają rację.
Jak pisze Maria Wichowa w pięknym artykule o sarmackiej gościnności: "Staropolska nauka o grzeczności wielkie obowiązki nakładała na przyjmującego odwiedzających. Nakazywała mu okazywać
radość z przyjazdu gości, serdeczność, życzliwość, opiekuńczość.
Był zwyczaj obfitego karmienia, obdarowywania, czynienia tysiąca
uprzejmości. Przysłowie „gość w dom, Bóg w dom” jest kwintesencją tego zjawiska. "Nic, naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie byśmy i my dziś kultywowali ten piękny zwyczaj. Kanapki sprawione na
paryskiej bułce, zupa pożywna i aromatyczna, kilka rodzajów sera,
wędlin, jakaś wędzona ryba... i telefon do Przyjaciół: wpadnijcie,
pogadamy. Tak jak dawniej, nie przez telefon, ani na czacie. Przy
zastawionym zakąskami stole i butelce "rozmownej wody". Pośmiejemy się, powspominamy, telewizor popsuty, zasięgu nie ma, nic
nie będzie nam przeszkadzało poznać się ponownie...
(Cytaty z artykułu Marii Wichowej
"Biesiada staropolska w literaturze")

Szymon Kaczmarek

kulinaria
PREZENTACJA

Prosecco jest modne!

Jest włoskie, na czasie, a jego unikatowe butelki przykuwają uwagę
największych designerów mody. Stylowe opakowania kryją
równie oryginalny smak, świeżość i delikatne owoce
skąpane w weneckim słońcu.

e

kscytujące Prosecco, bo o nim
mowa, kreuje nowy wizerunek win
w świecie mody. Szampana piją
gwiazdy Hollywood, a włoskie
musujące wybierają światowe ikony wyznaczające trendy. Gwiazdy
takie jak: Donatella Versace, Giorgio Armani, Muccia Prada, nie piją
win z Francji, lecz sięgają po Włochy. Dom Astoria
to prawdziwe księstwo Prosecco, którego dorobek
można degustować w najbardziej ekskluzywnych
restauracjach i barach na świecie, m.in. magicznym Marina Bay Hotel w Singapurze, tajemniczej
Philip Stark's Restaurant w Panamie, prestiżowym
Pelican’ie w Miami czy w Las Vegas w wytwornym
Venatian’ie, jak również podczas Fashion Nights
organizowanych w europejskich stolicach mody.
Prosecco, czyli najsłynniejsze musujące włoskie
wino, ma rzeszę zwolenników także w Polsce. Naśladując ich twórców nie zostawiajmy bąbelków
jedynie na noc sylwestrową. Urodziny, imieniny,

Nowy Rok to uroczystości, w których schłodzone
wino musujące może być doskonałym początkiem
świętowania.
Prosecco do śniadania, zamiast kawy? Dlaczego
nie? To kusząca oferta dla wszystkich cieszących
się czasem wolnym od pracy. Nowe, musujące
o wdzięcznej nazwie ‘’Fashion Victim’’, może być
doskonałym początkiem weekendu. Poczujmy się
jak stylowi Włosi i przebierzmy się z domowego
dresu w eleganckie szorty lub włóżmy piękną bieliznę (nawet pod dres). Prosecco umili popołudnia
i wieczory, jest też doskonałe na before party. O ile
czerwone wino prowadzi do długich rozmów,
odpręża i uspokaja, o tyle bąbelki rozweselają
i zachęcają do tańca. A przecież mamy karnawał!
Historia tego unikatowego wina ma także polski
wątek. Michał Kwiatkowski, olimpijczyk i mistrz
świata kolarstwa szosowego wznosi toasty za zwycięstwo właśnie Astoria Prosecco.
Początek dobrej zabawy czeka na Państwa
w Wino Una. Zapraszamy na degustację!

Wina marki Astoria dostępne są we wzorcowni Wino Una, przy ul. Mickiewicza 136 w Szczecinie.
Sprzedaż jedynie dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Zakup minimum 6 butelek,
(każda może być inna).
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pałac kolorów

W

Święto
miłości

alentynkowe zabawy makijażowe. Święto zakochanych nie musi być wcale różowe i mdłe… Mocna kreska? Czemu nie. Prowokujące i powłóczyste spojrzenie zawsze kusi i
zniewala. Do tego mocne kolory. Czerwień i granat - niech
rozpalą zmysły i pobudzą wyobraźnię. Obok takiej dziewczyny nie da się przejść obojętnie... i o taki efekt właśnie chodzi!

zdjęcia i makijaże: Dorota Kościukiewicz - Markowska www.palackolorow.pl
modelka: Magda Andruszkiewicz
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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.

moda
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Patryk Ernest, lat 5. Przedszkolak
w grupie starszaków w przedszkolu nr 46. Pasjami tworzy papierowe kolekcje różnych postaci,
zwłaszcza robotów. Uwielbia rozwiązywać rysunkowe łamigłówki
i zadania. Kinoman i wielbiciel bajek. „Ciekawski George” to jego
ulubiona bajka do czytania.

Warsztaty ręcznej produkcji słodyczy i poczęstunek
dla naszych bohaterów ufundowała Manufaktura
Cukier Lukier, Szczecin, pl. Orła Białego 7

Kasia Hubińska,
projektantka mody damskiej
Bardzo przyjemne zestawienie pastelowego, delikatnego różu z szarością. Do tego bardzo dobrze
dobrane spodenki założone na
rajstopki. Różowe getry, lakierowany wysoki bucik i słodka kamizelka
z futerka czynią stylizację urozmaiconą, ale nie przesłodzoną. W drugiej odsłonie mamy wciąż modne
zestawienie szarości z czerwienią.
Czerwone rajstopki, do tego szara
plisowana spódniczka, sweterek
i fikuśny kapelusik. Jest dziecięco,
ale nie dziecinnie.

fot. Jarosław Romacki

Arkadiusz Prajs, projektant
mody męskiej
Fajny komplecik z dresowej, ciepłej i wygodnej dzianiny. Do tego
koszula, która ożywia stylizację,
zarówno zapięta jak i rozpięta wygląda ciekawie. Świetne buciki!
W drugiej stylizacji pomarańczowo - szara kurtka dobrze się komponuje z ciemnymi spodniami
moro. Zabawna czapka z pomponem, komin i popielate rękawiczki
tonują intensywny pomarańcz
i przy okazji.. chronią przed zimnem. Jestem bardzo na tak!

Wiktoria Szymkowiak, lat 6. Na co
dzień uczęszcza do przedszkola nr
54 „Plastusiowo”. W wolnej chwili
uwielbia rysować, tańczyć i grać na
keyboardzie. Jest uczennicą szkoły
muzycznej Yamaha. Lubi się ładnie
ubrać. W tej kwestii, w całości polega na guście mamy, która jest jej
najlepszym doradcą.
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Stylowy off

zczecin, fashion, off… autorska sesja fotografki
Joanny Jaroszek, to kwintesencja tego, co w szczecińskim designie najsubtelniejsze, najbardziej zmysłowe
i stylowe. Do współpracy zaproszona została mocna
szczecińska ekipa. W głównej roli pojawiła się zjawiskowa Kornelia Strzelecka. Modelka wystąpiła przed obiektywem w kreacjach od: Sylwii Majdan, Na lewą stronę,
Everything but not happines, Kavalki i Fikus. W tle wystąpiły meble CRATEive a swoje wnętrza udostępniła
industrialna OFF Marina. Efekt? Olśniewający.
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Zdjęcia i produkcja: Joanna Jaroszek photography & publicity
Projektantka: Sylwia Majdan
MUA i włosy: Aga Ogr / FRYZart
Stylizacje: Aga Ogr, Everything but not happiness
Modelka: Kornelia Strzelecka

felieton

Grafika: Iwona Drążkiewicz / ID Galleria

Dolce vita

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.
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ończy się styczeń, jesteśmy już po większości wyborów tych NAJ. Najlepszy kolarz, lekkoatleta czy pływak. Odkrycie roku, światowa Złota Piłka, europejski
Złoty But, a jeszcze zwycięzca plebiscytu poczytnej
gazety czy stacji telewizyjnej z dużą oglądalnością.
Znamy ich. Z wypiekami na twarzy zaglądamy do
ich portfeli, podziwiamy ich sylwetki, muskulaturę, z zazdrością patrzymy na ich piękne partnerki czy przystojnych partnerów. Po prostu
życie jak w bajce. Czy na pewno? Zaczniemy od ciała. Sport to zdrowie! Znamy ten slogan od dzieciństwa, ale w dobie wszechobecnej
informacji, coraz częściej dochodzą do nas głosy, że nie zawsze. Bo
kontuzje, urazy, zwyrodnienia. Bo niezbędne operacje, bo problemy
z własnym ciałem po zakończeniu profesjonalnej kariery. A pamiętajmy, że nasze kibicowskie oczy zwrócone są na tych największych,
najbardziej popularnych, najlepszych. Za którymi stoją potężni sponsorzy, wielkie kluby i ogromne pieniądze. Jest drobne naderwanie
ścięgna – za plecami stoi sztab fizjoterapeutów, najnowszy sprzęt.
Przydarzyła się poważniejsza kontuzja – już przygotowują salę operacyjną w najlepszych klinikach. Jesteś zawodnikiem FC Barcelona,
Realu Madryt czy Miami Heat możesz na to liczyć. A co kiedy na razie
reprezentujesz Sarmatę Dobra, Iskrę Białogard czy Kluczevię Stargard? Pewnie życie sportowca wygląda wtedy trochę inaczej. Ale
rozważając na temat ciała współczesnego herosa sportu nie będziemy pisać jedynie o kontuzjach i zasobności klubowych portfeli. Poja-

wiają się kolejne pytania. Na przykład -co jadłeś dzisiaj na śniadanie
Drogi Czytelniku lub czy będzie schabowy na obiad (a może gołąbki)
i jeszcze szarlotka na deser? Prawda, że z chęcią zjesz?. Profesjonaliści już niekoniecznie, bo oni liczą nie tylko pieniądze. Liczą kalorie,
indeksy, dobierają składniki. Codziennie dieta i rygor żywieniowy.
Podczas jednej z moich wyjazdowych imprez poznałem Marcina
Łopuckiego, absolutnego mistrza w kulturystyce i męskim fitnessie
(prywatnie partnera Katarzyny Skrzyneckiej). Przez kilka dni wspólnego spożywania posiłków w nienajgorszym hotelu, wszyscy goście
jedli przyrządzane dla nas frykasy, a Marcin jadł jedynie filety z piersi
kurczaka. Bez przypraw, bez soli. Na śniadanie, obiad i kolacje. Do
tego pił jedynie wodę i herbatę (my raczyliśmy się wyśmienitym winem). To było przerażające. Podobno był w jakimś trybie przedstartowym i tak musiał. Bo prawda jest taka, że uprawiając sport profesjonalnie godzić się musisz nie tylko na zwycięstwa, ale i na porażki.
Bo zawodowy sport to nie tylko medal na szyi i najwyższy stopień
podium. To hektolitry potu, morze wyrzeczeń, ogromny stres, rozłąka
z najbliższymi, brak życia prywatnego i bezsilność po zakończeniu
kariery. To wszystko prawda, ale sport nie jest dla mięczaków. Kiedy
kochasz tę swoją dyscyplinę, szmer podziwu na trybunach, zainteresowanie mediów i uwielbienie tłumów wszystkie złe wspomnienia
idą w odstawkę. Walczysz mimo trudności. Bo nic tak nie smakuje jak
przełamywanie barier, jak zwycięstwo.
Krzysztof Bobala
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Kaskada ekstremalna

W szczecińskiej Kaskadzie odbyły się pierwsze zawody z cyklu DownMall Tour czyli
ekstremalne zjazdy rowerowe w… centrum handlowym. Niesamowite skoki z piętra i triki
zapierające dech w piersiach obserwowało ponad tysiąc osób!

z

fot. Jarosław Gaszyński

awodnicy rozpoczynali przejazd na szczycie Kaskady.
Następnie musieli zmierzyć się m.in. z ruchomymi
schodami i ciasnymi zakrętami. Na końcu trasy do
pokonania był niemal kilkumetrowy drop i sporych
rozmiarów drewniana hopa z wysokim wybiciem. Zawody zwyciężył mistrz świata „four cross” Tomáš Slavik, drugi był Michał
Prokop. Po finałowym zjeździe rozpoczęła się potyczka w dwóch
kategoriach – freestyle MTB i freestyle BMX. Tu triumfowali Tomas
Zejda i Dawid Godziek. Kolejny przystanek DownMall odbył się
w Berlinie a finałowa impreza w Pradze. Imprezę przygotowała
ekipa Eastern Gravity.
ad
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Wilki dopiero ostrzą kły
Autor: Jerzy Chwałek / foto: Paprika Studio

Szczecińska koszykówka po 10 latach przerwy znów ma przedstawiciela w najwyższej
klasie rozgrywkowej. King Wilki Morskie kontynuują tradycje, przede wszystkim
Pogoni Szczecin, która w latach 70 i 80 ubiegłego wieku potrafiła walczyć
i wygrywać z najlepszymi drużynami w Polsce.

t

a kontynuacja odbywa się już w innej rzeczywistości, bo Polska Liga Koszykówki zrobiła w ostatnich
latach nie krok, a wręcz skok w kierunku profesjonalizmu.
Szczeciński klub musiał spełnić wiele wymagań
narzuconych przez PLK. Nawet wilk szczerzący kły
na dawnym logo klubu okazał się... za stary i trzeba
było go "unowocześnić". W ogłoszonym w ubiegłym roku ogólnopolskim plebiscycie na najlepszy rebranding
(zmiana marki poprzez logo), nowy logotyp King Wilków Morskich
otrzymał wyróżnienie.
Inne przedsięwzięcia marketingowe pokazują, że klub radzi sobie
na tym polu dobrze, czego dowodem jest frekwencja na meczach
koszykarzy w hali Azoty Arena. Po pierwszych 4 meczach we własnej
hali, średnia frekwencja wyniosła 3650 widzów i była najwyższa w lidze, a szczecińskie Wilki wyprzedziły tak zakochane w koszykówce
ośrodki, jak Zielona Góra i Zgorzelec.
Mecz koszykówki to nie tylko cztery kwarty po 10 minut każda.
Przerwy w grze uatrakcyjnia występ grupy cheerleaderek, zwanej
"Tańczące z Wilkami". Klub zachęca do przychodzenia na mecze
w gronie rodzinnym, czemu ma służyć oferta cenowa biletów.
W zespole trwa dosyć duża rotacja zawodników, szczególnie
z zagranicy. Nie wszyscy prezentują poziom wymagany w Tauron
Basket Lidze, jak również odpowiedni poziom profesjonalizmu
w podejściu do treningów. Najmniej pretensji można mieć chyba
do amerykańskiego rozgrywającego Trevora Releforda i Serba Urosa Nikolicia. Mocnymi punktami są Polacy, Paweł Kikowski i Marcin
Flieger. Nie obyło się bez rotacji na stanowisku trenera. Krzysztof
Koziorowicz podał się do dymisji, a jego miejsce zajął znany z pracy
w Stelmecie, Mihailo Uvalin.
Jeśli znany z twardej ręki trener Uvalin, będzie pracował z taką
efektywnością, jak w poprzednich klubach, to Szczecinianie powinni zacząć straszyć swoich rywali, nie tylko za pomocą groźnego wilka na klubowym logo, ale swoją postawą i zaciekłością na
parkiecie.
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W stylu gwiazd
Wśród gwiazd światowego formatu nienaganne dbanie o urodę stało się priorytetem.
Dla idealnej cery czy smukłego, wymodelowanego ciała gwiazdy są w stanie zrobić
naprawdę dużo. Operacje plastyczne, zabiegi z medycyny estetycznej to już codzienność
w Hollywood. Jednak większość z celebrytów utrzymują, iż swój wygląd
zawdzięczają cudownym dietom i ćwiczeniom.

o

czywiście to idealna podstawa do pracy nad swoim
wyglądem jednak umówmy się, dieta nie poprawia
rysów twarzy czy nie wypełnia ust. Są jednak gwiazdy,
które swoimi doświadczeniami dot. zabiegów postanowiły się podzielić.
VANQUISH
W roku 2014 wyszczuplona Whoopi Goldberg pojawiła się na
rozdaniu Oskarów wzbudzając wiele emocji. Jak się później okazało swoją nową sylwetkę zawdzięcza bezinwazyjnemu i bezbolesnemu zabiegowi. Swoimi spostrzeżeniami postanowiła się podzielić na
wizji programu The View, podczas
którego zasymulowano procedurę
zabiegu.
VANQUISH to prawdziwa rewolucja w medycynie estetycznej.
Dzięki technologii LAHF – redukcja tkanki tłuszczowej z brzucha
i boczków nigdy nie była tak łatwa.
Vanquish działa szybko, krótko, nieinwazyjnie i bezkontaktowo, a co
najważniejsze – zabieg nie boli i jest
w pełni bezpieczny dla pacjenta.
To również ulubione urządzenie
mężczyzn, którzy zwykle stawiają
na szybki efekt i nie lubią bólu. Na
polskiej premierze Vanquisha nie
zabrakło również naszych gwiazd,
które na co dzień jak wiadomo
dbają o nienaganną sylwetkę. Premierowy zabieg przeprowadzany
przez dr Piotra Zawodnego z Kliniki
Estetic podziwiały gwiazdy (Olga
Borys, Beata Sadkowska, Katarzyna
Paskuda, Tomasz Jacyków, Marek
Krupski).
ULTHERA
Coraz więcej aktorów korzysta
z terapii, którego rezultatem będzie
uzyskanie napiętej, elastycznej skóry w sposób bezinwazyjny. Nowoczesna medycyna estetyczna radzi
sobie ze zmarszczkami i wiotczejącą z wiekiem skórą twarzy, dając efekt porównywalny do liftingu
chirurgicznego. Rekordy popularności biją zabiegi termiczne, wykorzystujące m. in. ultradźwięki. A korzystają już z nich, zachowujące swój naturalny wygląd 40-letnie gwiazdy m.in. Jennifer Aniston,
Cate Blanchett, Amanda Holden i Cameron Diaz.
Takim zabiegiem zdecydowanie jest Ulthera, która otwiera nowy
rozdział w dziedzinie odmładzania skóry. Ulthera przywraca mło-

dość dzięki skoncentrowanej energii ultradźwięków. Rezultatem zabiegu na twarz jest wyraźne uniesienie górnych powiek, policzków
linii żuchwy czy podbródka. W programie Klinika Urody, Kasia Klich
wykonała zabieg Ulthera, tym samym niwelując drugi podbródek.
Jak donosi „kolorowa” prasa Bogusław Linda również korzystał
z niechirurgicznego liftingu – Ulthera.
Osocze bogatopłytkowe
W ostatnich miesiącach rekordy popularności również bije zabieg tzw. "wampirzy lifting". Organizatorzy Gali Oskarów obdarowali swoich uczestników kuponami na zabieg, które znalazły
się w torbie z prezentami. Jedną
z pierwszych osób, która podzieliła się swoimi wrażeniami na temat zabiegu była Kim Kardashian.
Terapia z zastosowaniem osocza
autologicznego pozwala uzyskać
naturalne efekty regeneracji i odbudowy skóry widoczne, jako:
poprawa elastyczności, napięcia
i gęstości skóry, wygładzenie
zmarszczek, rewitalizacja, odmłodzenie i ujednolicenie kolorytu
skóry. Z autologicznego zabiegu
skorzystała również Joanna Krupa czy modelka Bar Rafaeli.
Intraceuticals
Terapia Intraceuticals jest jednym z zabiegów z nielicznych
zabiegów, do którego bez problemu przyznają się znane nam
osoby. I tak lista korzystających
z tego zabiegu jest długa: Madonna, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Kate Perry,
Justin Timberlake, Justyna Steczkowska, Joanna Krupa i wiele
innych. Na czym polega zabieg?
Intraceuticals to zmodyfikowany
i udoskonalony australijski system rewitalizacji skóry. Wykorzystuje zjawisko infuzji, wprowadza
substancje aktywne w głąb skóry
za pomocą czystego tlenu, oraz ciśnienia hiperbarycznego. Zabieg
przywraca skórze zdrowy, młody wygląd oraz jednolity koloryt, dlatego można go wykonać tuż przed ważnym wydarzeniem.
Młodość i zdrowy wygląd pozostaje w modzie od wieków. Cel
pozostaje wciąż ten sam, jedynie metody ulegają zmianom. Odpowiednio dobrany zabieg pozwoli wydobyć naturalne piękno, podkreślić atrybuty urody.
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Co nowego
w medycynie
estetycznej?
Peeling
fenolowy
- cofnij
czas
o 10 lat

p

Dr Violetta Grącka – Chrzanowska,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

eeling fenolowy to rewolucja w dziedzinie medycyny
estetycznej. Co jest w nim wyjątkowego?
Ten rodzaj peelingu należy do grupy głębokich.
Oznacza to, że penetruje w głąb skóry właściwej co
daje zdecydowanie mocniejszy efekt, mocniejszy nawet od zabiegów laserowych. Skóra jest wyraźnie odmłodzona, pobudzona
i jeszcze długo po zabiegu produkuje nowy kolagen i elastynę. Natomiast wszystkie inne peelingi gabinetowe działają bardzo płytko,
tylko w naskórku i nawet wielokrotne ich powtarzanie nie daje podobnego efektu.
Dla kogo przeznaczony jest zabieg?
Jest dedykowany dla każdego fototypu skóry dojrzałej, a nawet
bardzo dojrzałej z cechami fotostarzenia, a więc z przebarwieniami,
suchością i charakterystyczną siateczką bardzo licznych drobnych
zmarszczek, bardzo trudnych do korekcji. Ogólnie peeling fenolowy nie ma ograniczeń wiekowych, ale ma przeciwwskazania, dlatego niezbędna jest wizyta konsultacyjna przed zabiegiem, gdzie
lekarz oceni stan zdrowia.
Jak wygląda sam zabieg?
Istnieją dwie formuły tego peelingu. Jedną stosuje się na całą
twarz. Drugą mocniejszą tylko na okolice oczu i ust, czyli powieki
i zmarszczki palacza, to z czym medycyna estetyczna średnio sobie
radzi. Ponieważ zabieg jest głęboki, dlatego cały proces leczenia
wymaga około 7 dni. W tym czasie należy pozostać w domu i ograniczyć swoją aktywność zawodową. To może być trudne, ale warte
tego, aby odmłodzić swoją twarz nawet o 10 lat.
To wszystko brzmi bardzo atrakcyjnie. W takim razie jaka jest
cena samego zabiegu?
Cena zabiegu jest dość wysoka, ale biorąc pod uwagę efekt i stopień odmłodzenia skóry i wyglądu jest to tego warte. Zabieg jest
jednorazowy. Przy takim działaniu, cena wydaje się nie być aż tak
wygórowana. Większym problemem może być wygospodarowanie kilku wolnych dni i wyłączenie z codziennej aktywności. Warto
dodać , ze zabieg ten wykonują tylko nieliczne gabinety i doświadczeni lekarze.
rozmawiała Aneta Dolega
MEDESTETIC, ul. Okulickiego 46, 71-033 Szczecin,
tel. +48 604 544 566, 606 38 38 00, www.medestetic.pl
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Kobieca na nowo
Wszyscy pamiętamy, jak aktorka Angelina Jolie opowiedziała o prewencyjnym
usunięciu piersi. Gwiazda zdecydowała się na ten krok po tym, jak zdiagnozowano
u niej gen BRCA1 odpowiadający m.in. za raka piersi. Aktorka wolała przeciwdziałać
niż biernie czekać na chorobę, której prawdopodobnie by nie uniknęła.

z

abieg ten ratuje życie wielu kobietom i nie jest zarezerwowany tylko dla gwiazd. Jeśli mamy w rodzinie
osoby, które chorują lub chorowały na raka, powinniśmy zrobić sobie badania genetyczne, by przeciwdziałać chorobie. Tak też zrobiła pani Katarzyna Banach, pacjentka
dr Michała Piotrowiaka z Medikliniki, która w grudniu zeszłego roku
poddała się zabiegowi obustronnej mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi.
– Zabieg w moim przypadku miał charakter profilaktyczny ze
względu na obciążenie genetyczne – stwierdzono u mnie mutację
genetyczną w genie BRCA2 – opowiada pani Katarzyna. – Wiedząc,
że wykonanie mastektomii przy takim obciążeniu znacznie obniża ryzyko rozwoju nowotworu piersi, zdecydowałam się na ten krok.
O możliwości wykonania profilaktycznego zabiegu pani Katarzyna dowiedziała się w Onkologicznej Poradni Genetycznej prowadzonej przez autorytet w tej dziedzinie prof. Jana Lubińskiego.
– Od wielu lat jestem objęta opieką poradni. Nowotwór piersi
towarzyszy wszystkim kobietom z mojej rodziny ze strony ojca – wyznaje. – W związku z taką zachorowalnością w rodzinie na zabieg
zdecydowałam się po 40 roku życia.
Z poradni w Szczecinie pani Katarzyna otrzymała skierowanie do
Poradni Chirurgii Plastycznej w Gryficach, gdzie zabieg miał się odbyć dwuetapowo. Najpierw zabiegowi miała zostać poddana jedna
pierś, a później, po półrocznym odstępie, druga.
– Przeraziła mnie dwuetapowość tego zabiegu i że trzeba tak
długo czekać – wyznaje pani Katarzyna. – Jestem samotnie wychowującą dziecko matką i nie mogłam sobie pozwolić na tak długą
niedyspozycyjność zawodową. Poza tym, nie do przyjęcia dla mnie
jako kobiety było funkcjonowanie z dwiema różnymi piersiami. Postanowiłam „przeskoczyć” problem i skonsultowałam się z dr Piotrowiakiem z Medikliniki.
Dzięki jego dobrej woli i umiejętnościom pani Katarzyna jest już
po zabiegu. Szczęśliwa, zdrowa i z… ładnym biustem.
– Mediklinika to profesjonalizm, opieka i rewelacyjne podejście
do pacjenta. Jestem ogromnie wdzięczna Panu doktorowi. Z taką
wiedzą i spokojem jaki mam, polecam każdej kobiecie obciążonej
genetycznie wykonanie takiego zabiegu.
ad
dr Michał Piotrowiak,
chirurg plastyczny z Medikliniki
Naszym celem jest nie tylko zabezpieczenie
pacjentki przed rakiem ale też zapewnienie jej komfortu psychicznego. I to nie tylko
przed procesem operacyjnym, ale na całe
dalsze życie. Stąd metoda jednoczesnej profilaktycznej amputacji piersi z rekonstrukcją. Pacjentka kładzie się na stole ze
swoimi piersiami i budzi się również ze swoimi, ale nie są to
już piersi, które niosą dla niej zagrożenie. Zabieg jest zdecydowanie mniej skomplikowany w porównaniu z tym, co czeka
na pacjentkę w momencie choroby. Pani Kasia jest dobrym
przykładem. Trafiła do nas z potwierdzoną mutacją w genie

BRCA2 odpowiedzialną między innymi za zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia raka sutka i od razu zdecydowała się na zabieg. Jest to zabieg profilaktyczny i żeby się jemu
poddać trzeba być całkowicie zdrowym. Amputowane zostały
obie piersi z jednoczesną ich rekonstrukcją. Jednoczasowo
zostały wszczepione implanty silikonowe. Po operacji pani Kasia spędziła jeszcze dwa dni w klinice. Usunięte zostały dreny
i pacjentka mogła wrócić do domu. Ta procedura jest bardziej
inwazyjna, niż samo wszczepianie implantów, dlatego też wymaga specjalnego traktowania w okresie gojenia. W klinice
podchodzimy do pacjenta indywidualnie. Mamy komfortowe
sale z możliwością przebywania z osobą towarzyszącą. Pacjent
jest pod stałą opieką.

Mediklinika
ul. Mickiewicza 55, Szczecin www.mediklinika-szczecin.pl
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Czy wybierając siłownię
zwracasz uwagę na czym
będziesz ćwiczyć?
Kiedy stajemy przed wyborem siłowni zwracamy uwagę przede wszystkim na lokalizację
i kadrę trenerską. Bardzo często jednak zapominamy o sprzęcie na jakim przyjdzie nam
spalać kalorię. Szukając swojego miejsca powinniśmy przyjrzeć się urządzeniom,
na których będziemy rzeźbić nasze ciała, a na jakich ćwiczyć siłę i wytrzymałość

n

ie ważne czy dopiero zaczynamy swoją przygodę
z treningami, czy jesteśmy już doświadczonymi sportowcami, bardzo często nie zwracamy uwagi czy
urządzenia, z których korzystamy, w pełni spełniają
swoje funkcje i czy zajęcia na nich są efektywne. Przed zakupem
karnetu warto sprawdzić sprzęt, na którym przyjdzie nam ćwiczyć,dowiedzieć się nad którymi partiami mięśni będziemy mogły pracować i przede wszystkim jakie rozwiązania rekomendują trenerzy.
Wchodząc do siłowni, powinnyśmy przyjrzeć się jej wyposażeniu.
Ważne,aby z technicznego punktu widzenia konstrukcja stanowiła
kombinacje urządzeń wyciągowych do treningu funkcjonalnego
z tradycyjnymi maszynami siłowymi. Dzięki zastosowaniu takiej mechaniki nasze ćwiczenia będą efektywniejsze oraz bezpieczniejsze.
Trenowanie na sprzęcie nowej generacji zapewnia nie tylko lepszy
rozwój poszczególnych mięśni, ale także kształtowanie koordynacji ruchowej, stabilizację, elastyczność, siłę, szybkość i zwinność.
Obecnie w Szczecinie, tylko kameralny klub dla kobiet na Bezrze-

czu – Bloom – wykorzystuje nowoczesne urządzenia Kinesis Station.
–„Dzięki dobrej jakości sprzętowi, kobiety, które nas odwiedzają
mogą czuć się bezpiecznie. Gwarantujemy, że urządzenia, z których korzystamy są najlepiej zoptymalizowanym pod panie rozwiązaniem. Mechanizm oraz sposób przenoszenia ciężarów jest
praktycznie stworzony dla płci pięknej. Ćwiczy się lekko i przyjemnie, a efekty są szybko zauważalne.” – mówi manager klubu Bloom,
Isabella Karczyńska. –„W klubie mamy również do dyspozycji Pań
urządzenie Icoone oraz Dermasolution. Podczas jednej sesji Icoone ciało zostaje poddane wielowymiarowemu masażowi, który
skutecznie zredukuje tkankę tłuszczową oraz usunie cellulit. Icoone
to obecnie najbardziej poszukiwany zabieg modelowania sylwetki
w Europie. W Szczecinie jest dostępny tylko u nas” – podkreśla.
Szukając więc miejsca dla siebie warto wziąć pod uwagę wyposażenie siłowni. Jak wspomnieliśmy na początku, wielkość i lokalizacja są istotne, ale nie powinny być ważniejsze niż zdrowie, bezpieczeństwo, i jakość sprzętu.

Bloom - wyzwól siebie
ul. Koralowa 64x, Szczecin, tel. +48 668 60 60 75, www.bloom.szczecin.pl
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Kosmetyka przyszłości
Która z nas nie chce być zadbana, piękna i wiecznie młoda? Współczesna medycyna
estetyczna i chirurgia plastyczna oferują wiele zabiegów dających takie efekty.
Korzystając z dobrodziejstw medycyny estetycznej nie możemy jednak
zapominać o pielęgnacji wierzchniej warstwy skóry - naskórku.

o

dpowiednio dobrane kosmetyki pozwolą utrzymać upragniony efekt na dłużej,
a często także opóźnić podjęcie decyzji
o pierwszej ingerencji w naszą urodę.
Marka Exuviance, Laboratorium NeoStrata spełnia te
warunki.
– Nawet, gdy dzięki medycynie estetycznej pozbędziemy się wszystkich zmarszczek i załamań skóry to
bez odpowiedniej pielęgnacji będzie ona szara i zrogowaciała i nie będziemy wyglądać dobrze – wyjaśnia
Małgorzata Kuśmirek-Makuch, właścicielka gabinetu
La Fiori. - Współczesne kosmetyki takie jak Exuviance, dostarczają skórze substancji czynnych o działaniu
biologicznym w celu hamowania procesów starzenia
się skóry oraz stymulują naturalne procesy naprawcze. Są idealne do pielęgnacji.
A wszystko za sprawą specjalnej technologii zastosowanej w Exuviance, która umożliwia dostarczenie do skóry jeszcze większych
niż zazwyczaj, ilości substancji aktywnych, bez ryzyka podrażnienia
i uszkodzenia skóry.
– Cząsteczki dostają się z łatwością do głębokich warstw skóry, co
jest niemożliwe przy normalnym zabiegu – opisuje proces kosme-

tolog. – Kiedy osiągną miejsce swojego przeznaczenia zostają uwolnione zachowując swoją pierwotną,
czystą postać. Ich działanie terapeutyczne jest zdecydowanie mocniejsze. Dodatkowo dzięki temu, że
uwalniają się równomiernie, wykazują długotrwałe
działanie, przynosząc szybkie i długotrwałe efekty.
W gabinecie La Fiori rodzaj zabiegu z linii Exuviance Professional dobierany jest indywidualnie w zależności od obszaru i typu skóry. W czasie zabiegu
stosowany jest nowoczesny sprzęt wspomagający
przenikanie substancji aktywnych z kosmetyków. Dostępne są również pozabiegowe preparaty do pielęgnacji domowej, które przedłużają efekty zabiegów.
– Wywodząca się z USA marka Exuviance obecna
jest w wielu krajach na świecie – mówi Małgorzata
Kuśmirek-Makuch – Zastosowane w produktach składniki aktywne
pochodzą z najnowszych badań naukowych i poparte są niezależnymi badaniami klinicznymi. Chronią je ogólnoświatowe patenty.
Mają klinicznie potwierdzoną bezpieczną skuteczność działania.
Można sprawdzić to na „własnej skórze” w gabinecie.
gabinet@la-fiori.pl, tel. 695 42 67 20, www.la-fiori.pl
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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Z głową w spa
Z pracy wracam wieczorem. Obiad stał się kolacją, po której szykuję kanapki na śniadanie, by za
chwilę paść ze zmęczenia. Poranne cienie pod oczami maskuję makijażem, ale z fryzurą już tak łatwo
nie jest. Elektryzujące się włosy oblepiają mi twarz, od noszenia czapki na głowie mam siano. Masz
wrażenie, że czytasz o sobie? To czytaj dalej.

by

Droga Redakcjo!
Każdy z nas chce wyglądać i czuć się dobrze, ale jedno musi iść w parze
z drugim. Ja też. Dopóki miałam czas, włosy były moją ozdobą. Gdy jedyne
wolne pojawia się między 23 a północą, człowiek nie zastanawia się jednak
nad wyglądem.
Z niewiedzy zafundowałam więc sobie wszystko, co najgorsze. Spanie z mokrymi włosami spowodowało ich silniejsze przetłuszczanie i zwiększoną łamliwość. Końcówki rozdwajały się w zawrotnym tempie i na każdej długości. Zmiana koloru na ciemny, potem rozjaśnianie i na koniec delikatne pasemka.
Nie muszę dodawać, że efekt był daleki od oczekiwanego. Szukając ratunku, trafiłam do salonu Artmasters, myśląc tylko o podcięciu. Wtedy polecono mi
regenerujący i odżywczy rytuał spa.
– Trendy we fryzjerstwie zmieniają się co chwilę. Zewsząd atakują nas zdjęcia różnych stylizacji. Loki, prostowanie, grzywka, pasemka, farbowanie, balejaż… To normalne, że uległa Pani fryzjerskiej modzie. Tak naprawdę nie jest piękne to, co modne, tylko to, co najlepiej do nas pasuje i podkreśla nasze ukryte
atuty. Moim zdaniem we fryzjerstwie moda nie obowiązuje – powiedział mi Marcin Rudiuk, stylista fryzur z salonu Artmasters. – Magazyny są dla nas tylko
inspiracją, ale kształt, kolor i zabiegi dobierane są indywidualnie do proporcji, owalu twarzy i typu urody. Piękne włosy, to przede wszystkim włosy zdrowe
i zadbane. – Czynniki takie jak: woda, mróz, wiatr, słońce czy noszenie czapki narażają włosy na zniszczenie – dodała Katarzyna Rudiuk, trycholog z Trycho
Clinique, gabinetu działającego przy salonie Artmasters. – Nasz zespół służy pomocą nie tylko w zakresie pielęgnacji czy farbowania, ale przede wszystkim
konsultacji. Uważam, że na zniszczone włosy nie ma lepszej metody, niż profesjonalny zabieg spa.
Długo nie dałam się namawiać.
Rytuał krok po kroku
Pierwszym etapem zabiegu spa był masaż, który okazał się niesamowicie relaksujący, bo skóra głowy wyposażona jest w dodatkowe receptory nerwowe.
Od razu czułam, że będę gotowa na wyzwania całego dnia. W przeciwieństwie do masażu relaksacyjnego ciała, po nim nie zasypiałam, a wręcz przeciwnie
– czułam się niezwykle odświeżona. – Jeśli jednak kogoś masaż głowy usypia, może umówić się na późniejszą godzinę – poinformowała mnie z uśmiechem
pani Kasia. Następnie zajęła się peelingiem mechanicznym i enzymatycznym, za pomocą których oczyściła mi skórę głowy z warstwy zrogowaciałego
naskórka. Na tak przygotowane włosy i skórę za pomocą micro mist, czyli sauny z mgiełką wodną, naniosła odpowiednio dobraną, odżywczą maskę na
bazie aminokwasów. Ultradźwięki, które wprowadziły ją pod rozchylone łuski, aż do kory włosa, uwolnione zostały z częstotliwością 22 tysięcy uderzeń na
sekundę, co zapewniło dłuższe o 2-3 tygodnie utrzymanie efektu jedwabistych włosów. Ponadto, istniejąca w micro mist funkcja ozonowania oczyściła skórę
głowy i włosy nie tylko z martwego naskórka, ale także różnego rodzaju drobnoustrojów i nieprzyjemnych zapachów, w tym z dymu papierosowego. Tym
samym zabieg pomógł w ograniczeniu produkcji nadmiernej ilości sebum, czyli przetłuszczaniu włosów, więc dla mnie okazał się po prostu idealny. Na koniec
pani Kasia nałożyła mi odżywczy lotion. Dodała, że taka odnowa włosów może być stosowana jako zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych. Szczególnie polecana jest jednak osobom po nieudanych koloryzacjach i pasemkach, uważanych za najbardziej destrukcyjną formę rozjaśniania.
Kompleksowa pielęgnacja
W Trycho Clinique dowiedziałam się, że zabieg, jakim jest wspomniane wyżej spa, działa przede wszystkim na skórę głowy, zapewniając odpowiednią
kondycję włosom. Tym samym pozwala nie tylko rozwiązać problemy, ale pozytywnie wpływa na estetyczne walory naszej fryzury. Uważam, że spa dla
włosów to jednak nie tylko pożyteczna kuracja, ale także ogromna dawka przyjemności. Jej poszczególne etapy po prostu dopieściły moje zmysły węchu i dotyku. Pełną ucztę dla zmysłów zafundowałam sobie jednak, korzystając od razu także z usług fryzjerskich. Połączenie wiedzy trychologów z umiejętnościami
fryzjerów – stylistów pozwoliło na osiągnięcie efektu niesamowicie pięknych i zdrowych włosów jak z reklamy. Ukoronowaniem był dobór koloru i fryzury.
Styliści z salonu Artmasters dla każdego szukają alternatywnej metody farbowania i odpowiedniego cięcia, aby dobrać je indywidualnie do klienta, a przede
wszystkim nie szkodzić. Efekt wizualny przerósł moje oczekiwania i pozostał ze mną na długo. Od zabiegu minął miesiąc, a ja wciąż cieszę się pięknym,
świeżym wyglądem. Ty też możesz poczuć to na sobie.
Szczecin 2015

Zadowolona klientka
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STOMATOLOGIA MEDICUS
Do dyspozycji Pacjentów mamy siedem gabinetów stomatologicznych, w których
przyjmuje 18 stomatologów, w tym specjaliści z zakresu stomatologii
zachowawczej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki.

w

naszej ofercie znajdą Państwo całą gamę zabiegów prowadzących do poprawienia estetyki
uzębienia, takich jak: piaskowanie zębów w celu
usunięcia osadów z kawy, herbaty i tytoniu, wybielanie gabinetowe (1 godzinne) i nocne (nakładkowe), korony
pełnoceramiczne, licówki ceramiczne, odbudowy na włóknach
szklanych, protezy bezklamrowe, protezy elastyczne.
W przypadku problemów z przyzębiem zapewnimy Państwu
profesjonalne leczenie periodontologiczne, w tym: kiretaż otwarty,
zabieg pokrycia recesji dziąsłowych, sterowaną regenerację tkanek
z użyciem preparatu „Emdogain” i unieruchomienie rozchwianych
zębów szyną z włókien szklanych.
W gabinecie chirurgicznym pacjenci mogą usunąć ząb w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Zajmiemy się także usuwaniem
zębów zatrzymanych („ósemki”), wykonujemy resekcję i hemisekcję. W przypadku utraty zęba możliwe jest wykonanie w naszej
Spółdzielni zabiegu wszczepienia implantu, a następnie wykonanie
na nim uzupełnienia protetycznego.
Z zakresu protetyki wykonujemy: protezy akrylowe, szkieletowe,
acetalowe, nylonowe, protezy na zatrzaskach i zasuwach, korony
i mosty porcelanowe i pełnoceramiczne, odbudowy na podparciach z włókien szklanych.

S.P.L.S. MEDICUS, Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1
Tel. 91 433 99 80, 91 484 65 66, 91 484 65 67,
Czynne pon. - pt. 8.30 do 19.00; soboty 8.30 do 13.00
www.medicus.szczecin.pl
REKLAMA
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Trójwymiarowe dzieci
Wielu przyszłych rodziców chce na pamiątkę dostać zdjęcie swojej przyszłej
pociechy. Ten moment radosnego oczekiwania przyjścia na świat dziecka jest jak
najbardziej zrozumiały. Okazuje się, że zwykłe USG już nie wystarcza. Technologia
poszła o krok dalej. Teraz możliwe jest otrzymanie rzeczywistego modelu
twarzy dziecka, przy użyciu wydruku 3D.

d

zięki rozwojowi technologicznemu stało się możliwe
obrazowanie nienarodzonego dziecka w technologii
3D, co poza niezwykle dokładną oceną medyczną
pozwoliło na wykonywanie trójwymiarowych zdjęć wysokiej jakości, a co za tym idzie dało możliwość pokazania twarzy
potomka przyszłym rodzicom – tłumaczy dr n. med. Kazimierz Kowalski specjalista położnictwa i ginekologii z Ginmedic.
Drukowanie przestrzenne to wykonywanie trójwymiarowych
obiektów na podstawie komputerowego modelu. W medycynie metoda ta znajduje już zastosowanie w wytwarzaniu protez, wypełnień
stomatologicznych, koron zębów, czy implantów. Drukowanie trójwymiarowe można także wykorzystywać do zabiegów rekonstrukcji
twarzy, a także w trakcie badań dotyczących wytwarzania organów.
– Do wykonania wydruku 3D płodu potrzebne są zdjęcia o najwyższej jakości i dokładności - wyjaśnia specjalista. – Dzięki najnowocześniejszym technologiom a następnie ręcznej pracy artystycznej odzyskuje się najdrobniejsze detale anatomiczne twarzy dziecka.
Materiałem użytym do tworzenia modelu jest solidny poliamid
w dotyku przypominający gips. Przy jego pomocy można wykonać
model stojący lub wiszący w ramce.
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– Zamówienie takiego modelu możliwe jest w gabinecie, takim
jak mój, posiadającym najlepszych ultrasonografistów i najwyższej
klasy aparaty USG oraz współpracującym z drukarnią 3D. – mówi dr
Kazimierz Kowalski. – Potrzebne fotografie można wykonać w trakcie badań wykonywanych pomiędzy 20 a 35 tygodniem ciąży, kiedy lekarz dokładnie ocenia rozwój płodu, poszukuje ewentualnych
wad i jednocześnie rejestruje rysy twarzy płodu.
ad
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dr n. med. Piotr Zawodny
lekarz medycyny estetycznej
Proszę o poradę w sprawie skóry na dłoniach. Mam 35 lat i bardzo zniszczoną na nich skórę. Odnoszę wrażenie, że wygląda jak
u 80-letniej babci. Skóra jest cienka i widoczne są na niej żyły. Jest
to dla mnie duży dyskomfort. Czy są jakieś zabiegi, które przywrócą mi dawny, młodzieńczy wygląd na dłoniach?
"Dłonie są wizytówka człowieka" - nie można zaprzeczyć aktualności tego stwierdzenia. Często poznając nowe osoby zwracamy
uwagę nie tylko na ich twarz czy ubiór ale również na dłonie. Staramy się więc dbać o ich czystość, nawilżenie, regularny manicure. Niestety zmiany powstające pod wpływem czasu powodują, że
wszystkie nasze starania nie są w stanie zapewnić perfekcyjnego
wyglądu. Wraz z procesami zachodzącymi w organizmie, dochodzi
do zaniku w obrębie tkanki podskórnej, a w konsekwencji do wyeksponowania kości i żył. Dla uzyskania efektu wypełnienia, a tym
samym zamaskowania żył i kości, należy dodać objętości w tkance
podskórnej wykorzystując do tego celu preparaty z hydoksyapatytem wapnia (Radiesse), z kwasem hialuronowym bądź własnym
tłuszczem przeszczepionym z innego obszaru. Dodatkowo przy pomocy lasera frakcyjnego można poprawić wygląd estetyczny skóry
dłoni, na której z wiekiem powstają przebarwienia, przywracając
skórze również odpowiednią gęstość.
Jestem osobą pełniącą wyższe stanowisko. Moim problemem
jest nadmierne pocenie podczas spotkań biznesowych. Nie potrafię tego opanować, a wynika to z wielkiego stresu. Po takich
spotkaniach mogę dosłownie wyciskać koszulkę. Nie pomagają
dezodoranty, talki i inne środki kosmetyczne. Co mam zrobić?
Kłopot z nadpotliwością jest wstydliwym problemem w codziennym życiu. Przede wszystkim przez trudne do ukrycia mokre plamy
na ubraniu. W przypadku nadpotliwości pach, dłoni oraz stóp wykorzystywane jest leczenie z użyciem toksyny botulinowej. Po podaniu niewielkiej dawki dochodzi do blokady działania nerwów, które

pobudzają gruczoły potowe. To zapobiega wydzielaniu przez nie
potu. Dodatkowowym zabiegiem wykorzystywanym w nadpotliwości okolicy pach jest procedura z użyciem lasera (AccuSculpt). Jego
działanie termicznie uszkadza nieodwracalnie gruczoły potowe,
dając ulgę w uporczywym problemie. Jednakże zdolności regeneracyjne naszego organizmu powodują, że terapie te mają określony
czas działania, z tego względu należą do zabiegów powtarzalnych.
Panie Doktorze, jestem przeciwniczką wszystkich inwazyjnych
metod usuwania zmarszczek. Słyszałam o jodze twarzy, która zapobiega powstawaniu zmarszczek, a nawet je redukuje. Co Pan
o tym sądzi. Czy ćwiczenia na twarzy przyniosą taki sam efekt jak
wypełniacze? Adrianna.
Joga twarzy to rodzaj gimnastyki, która ma na celu przywrócenie
skórze jędrności poprzez relaksację odpowiednich mięśni, poprawę napięcia innych, poprawienie krążenia krwi, eliminację toksyn.
Z pewnością więc, nie zaszkodzi ona naszemu organizmowi i skórze. Wykonując zestaw ćwiczeń wzmocnimy mięśnie naszej twarzy
co korzystnie wpłynie na kondycję skóry. Należy jednak zwrócić
uwagę na odpowiednie ich wykonywanie na konkretne partie mięśniowe w przeciwnym razie skutek może być zupełnie odwrotny.
Tylko prawidłowo wykonywana joga twarzy może przynieść oczekiwane rezultaty. Tego typu ćwiczenia stanowią więc idealną profilaktykę przeciwstarzeniową, ale niestety nie zatrzymają zupełnie
upływającego czasu odznaczającego się na naszej skórze. Dlatego
w przypadku istniejących już zmarszczek najlepszą terapią na ich
zmniejszenie są m.in. wypełniacze (własny tłuszcz lub kwas hialuronowy), różne formy rewitalizacji skóry metodami maszyn wysokoenergetycznych w połączeniu z substancjami mineralnymi i witaminami. Idealnym sposobem na zatrzymanie młodzieńczego wyglądu
naszej twarzy jest połączenie regularnych ćwiczeń, takich jak np.
joga z zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, które nie zawsze
muszą być inwazyjne.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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prestiżowe książki

Joanna Siedlecka

Grafika: Iwona Drążkiewicz / ID Galleria

Mahatma Witkac
Wyd.
MG, 2014

Rafał Podraza
Dziennikarz. Jego pierwsza książka Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans twórczości Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie tego
sukcesu opracował i wydał niepublikowane książki pisarki: Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B., 2009), Moich listów nie pal! (W.A.B., 2014).
Opracował także dzienniki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012). Jest autorem pierwszej w Polsce
biografii królowej twista – Helena Majdaniec. Jutro będzie dobry dzień (ZLP, 2013)

w

itkacy, to postać kontrowersyjna. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą. Jednak tak jak wszyscy
znają autora „Szewców”, tak niewielu kojarzy jego
żonę – Kossakównę z domu – Jadwigę i na jej
wątku z tej książce chciałbym się skupić. Dla niewtajemniczonych
powiem tylko, że to dzięki niej dzisiaj możemy wystawiać sztuki
Witkiewicza, bo to ona w czasie bombardowania Warszawy w 1939
roku, z narażeniem życia, wykopywała gołymi rękami przywalone
gruzami, skrypty sztuk męża, by nie pochłonął ich ogień.
Witkiewiczowa w książce Joanny Siedleckiej nie jest słodka, nie
jest też tragiczna. Jest… nijaka. Gdyby autorka, szykując kolejne
wznowienie „Mahatmy” troszeczkę doczytała to, co od momentu
pierwszego wydania swojej książki, o Kossakach się ukazało, to na
pewno nie byłoby w tym wydaniu tylu nieścisłości i przekłamań. Badania bowiem na temat Kossaków dzisiaj są nieporównywalne do
tych sprzed lat. Niestety, Joanna Siedlecka nie odrobiła lekcji, efekt:
poprzekręcane nazwiska, wypaczone fakty. Jak można w dobie, kiedy o Kossakach ukazało się tak dużo książek, nie dokonać korekty
informacji?! Jak można powielać plotki dotyczące relacji Magdaleny Samozwaniec, Zofii Kossak i Jadwigi Witkiewiczowej?!
Pani Joannie, nim znów weźmie się za Jadwigę, polecam książki: Elżbiety Hurnikowej „Maria Pawlikowska-Jasnorzewska”, Joanny
Jurgały - Jureczki „Zofia Kossak” i – tutaj kryptoreklama: „Córkę Kossaka” czy „Moich listów nie pal!”. Gdyby pisarka przeczytała choćby
przypisy z wymienionych książek, uniknęłaby tak rażących wpadek… Cała masa błędów rzeczowych zabijarozdział o Jadwidze
Witkiewiczowej, a szkoda, bo sam „Mahatma Witkac” jest dobry,
ciekawy i w innych aspektach odkrywczy, a bardzo bogata ikonografia (wiele zdjęć reprodukowanych jest po raz pierwszy) stanowi
przysłowiową wisienkę na torcie.
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Symfoniczne
lutowanie

Góreckiego – utwór, który przyniósł kompozytorowi niespotykaną w świecie muzyki
współczesnej globalną popularność. Na
koniec miesiąca fenomenalny duet Elektro
Voce, czyli Agata Zubel i Cezary Duchnowski. Usłyszymy Piosenki Derwida, czyli…
Witolda Lutosławskiego, diametralnie różniące się od najbardziej znanych dzieł kompozytora. Szczegółowy repertuar: www.filharmonia.szczecin.pl
nath

szczęścia w Iranie, Trabantem przez Europę,
All Inclusive. Dominikana. Raj, w którym seks
jest Bogiem, Sztuka nocowania w podróży.
Obok spotkań z podróżnikami pokazy filmów świata, wystaw fotografii, warsztaty,
Bal Włóczykija oraz kolejna edycja ekstremalnego rajdu na orientację – Włóczykij
Trip Extreme. Do wyboru dwie trasy – 100
kilometrowa i połowę krótsza. Włóczykij to
także koncerty – tym razem wystąpią Cezik, Trzy Dni Później, Król, 3Moonboys oraz
Limboski. Będzie też coś dla miłośników
oryginalnych smaków – tegoroczna kulinarna podróż na koniec świata została przygotowana wspólnie z Iloną Zdziech – autorką
książki "Kuchnia Nowej Zelandii". Gryfiński
Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij potrwa
od 19 lutego do 1 marca. Centrum wydarzeń jest Gryfiński Dom Kultury. Szczegółowy program na www.wloczykij.com nath

fot. Emilia Schudy

Komu w drogę,
temu… Włóczykij

Bravos Banach
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ookoła świata w jedenaście dni? To
możliwie tylko w Gryfinie, tylko na
Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij. Już
po raz dziewiąty do miasta zjedzie ponad
setka podróżników, co byli wszędzie…
Będą opowiadać o swoich przygodach
z rozległych zakątków naszego globu.
O tym, czego się spodziewać mówią już
same tytuły prezentacji, oto niewielka
próbka – W trzy miesiące wszędostopem
od północy po południe Rosji, Yukon Bicycle Quest, czyli rowerem przez północnokanadyjską zimę, Happeast – w poszukiwaniu

fot. Ryszard Kocaj

epertuar Filharmonii Szczecińskiej
im. Mieczysława Karłowicza obfituje
w wiele ciekawych wydarzeń. Na początek
miesiąca (6 lutego) wystąpi pochodzący ze
Szczecina, uznawany za jednego z najlepszych skrzypków na świecie, Bartłomiej Nizioł. Niedzielny wieczór (8 lutego) w lodowej górze… góralskie klimaty. W koncercie
„Legendy Tatr” orkiestrze towarzyszyć będą
Trebunie Tutki. Kolejne muzyczne spotkanie (13 lutego) to znów wyjątkowi artyści
i oryginalny repertuar – Kuba Badach oraz
gitarzysta Marek Napiórkowski w utworach
legendarnego brytyjskiego zespołu Dire
Straits. Walentynkowy koncert (14 lutego) „Big Love in Big Flow” to zaskakujący
mariaż szczecińskich artystów związanych
z wytwórnią Big Flow. Na scenie pojawią
się Łukasz Górewicz, Marek Kazana Project,
DJ Twister, Jose Manuel Alban – Juarez oraz
grupa Chango. Następna propozycja także
wyjątkowa (20 lutego) – orkiestrę poprowadzi Pierwsza dyrygent Ewa Strusińska,
a zabrzmi „III Symfonia” Henryka Mikołaja

fot. materiały prasowe

r

n

a okładce Piotr Banach, wewnątrz
numeru – wywiad z nim, a tu zaproszenie na koncert jego zespołu Indios Bravos. Zespół powstał w 1997 roku jako projekt dwóch Piotrów – Banacha właśnie oraz
„Gutka” Gutkowskiego. Ich muzyka to mieszanka reggae, rocka i bluesa. Mocną stroną utworów są teksty, niosące pozytywne,
filozoficzne przesłanie. Nagrali osiem płyt
– ostatnia „Ja ta ta” wydana w ubiegłym
roku. Zagrali setki koncertów – klubowych
oraz na największych i najważniejszych fe-

kultura
stiwalowych scenach – Heineken Open’er
Festival, Jarocin, Coke, Przystanek Woodstock. Koncerty Indiosów to nie tylko muzyka, ale parateatralne widowisko, które
powstaje dzięki spektakularnej oprawie
artystycznej grupy indiańskiej Marka „Kaprysa” Ptasińskiego. Tegoroczna trasa koncertowa ma być swoistym powrotem do
przeszłości – na koncertach obok najnowszych utworów usłyszymy także te starsze,
a to za sprawą reedycji debiutanckiej płyty
zespołu „Part One”. Muzycy zapowiadają też wykonanie nowych, premierowych
utworów, które znajdą się kolejnej płycie.
Koncert Indios Bravos, 7 lutego w szczecińskim Domu Kultury „Słowianin” (ul. Korzeniowskiego 7) o godzinie 20.00. Bilety:
30/40 zł.
nath

komitej większości, artyści których prace zobaczymy na wystawie, kształcili się
w Paryżu – ówczesnej stolicy sztuki, bądź
czerpali z osiągnięć tamtejszych nowatorów, kształtowali nowe artystyczne prądy
ekspresjonizm i ruch Nowej Rzeczowości.
Wernisaż 12 lutego, wystawa będzie czynna do połowy kwietnia. Przypominamy, że
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego do czerwca można oglądać także obraz
„Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”
Rembrandta.
nath

Bramy do
rzeczywistości
transcendentnej
fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

w

ielkie nazwiska i wielka sztuka
w szczecińskim Muzeum Narodowym. Na nowej wystawie czasowej „Przemiany. Od Klingera do Kanoldta. Grafika
krajów niemieckojęzycznych” będzie można zobaczyć blisko 80 grafik autorstwa
m.in. Maxa Liebermanna, Käthe Kollwitz,
Maxa Klingera, Lovisa Corintha, Maxa Pechsteina, Maxa Slevogta, Paula Klee, Emila
Noldego, Ernsta Barlacha, Aleksandra Kanoldta czy Ernsta Bardacha. Prezentowane prace to najcenniejsze skarby okresu
klasycznego modernizmu zgromadzone
w Gabinecie Grafiki Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Wystawa z wielkim sukcesem
prezentowana była jesienią w niemieckim

kosmoukładów” malarza, grafika, plakacisty Mikołaja Materne. Artysta przyszedł
na świat w Toruniu w 1973 roku, dokładnie w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Nie został jednak astronomem…
W jego biografii jest także szczeciński wątek
– artystyczny fach zdobywał w tutejszej Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej. Na wystawie
zobaczymy obrazy w odmiennej formule
stylistycznej, ukazujące nowe wartości przestrzenne, światłocieniowe i kolorystyczne.
Materne w obszarze malarstwa ekspery-

Güstrow. To prezentacja wielowątkowej
panoramy sztuki końca XIX i początku XX
wieku. Były to czasy nowoczesnych zmian
w sztuce – tradycyjne formuły estetyczne
gwałtownie stawały się nieaktualne i rodziła się awangarda artystyczna. W zna-

Graficzne
Przemiany
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szczecińskim INKU (Inkubator
Kultury, al. Wojska Polskiego 90)
można oglądać wystawę „Sfery – matryce

mentuje konfrontując problem przestrzeni
i światła wobec melanży barw. Ważnym
aspektem jego twórczości jest symboliczne
wyrażanie idei. Artysta twierdzi, że prawdziwy świat jest poza zasięgiem naszej percepcji, a łącznikiem pomiędzy tymi dwoma
sferami jest właśnie twórca. Poprzez obserwacje i wyodrębnienie zjawisk z otaczającego świata możliwe staje się uchylenie bramy
do rzeczywistości transcendentnej. Koncentracja na temacie otaczającej nas materii
jako iluzji jest jego głównym obszarem zainteresowań. Wystawę będzie można oglądać
do 21 lutego. Wernisaż w sobotę, 7 lutego
o godzinie 18.00.
nath

REKLAMA

Szukasz sali na imprezę? Europejska 33 zaprasza!

Bal Karnawałowo - Walentynkowy

14.02.2015

bilety 95 zł/os.

www.facebook.com/Europejska33
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kultura

Zapętlona
gitara

CastEffect, będący kolejną odsłoną cyklu
Tego Słucham, 20 lutego o godzinie 21.00
w Domku Grabarza w Parku Żeromskiego
(ul. Storrady 1).
nath

generowane obrazy i procesy postprodukcji, odzwierciedlając wykorzystanie i wpływ
tego rodzaju technologii na kulturę wizualną. Wystawę można oglądać w TRAFO do
15 marca 2015.
nath

Foto
+ wideo

fot. materiały prasowe

j

ak wiele dźwięków można wygenerować za pomocą gitary? Krzysztof Stachura udowodni, że więcej niż nam się wydaje… Stachura to muzyk od lat związany
z trójmiejską sceną alternatywną.Od roku
prowadzi solowy projekt CastEffect, w którym posługuje się live loopingiem czyli
zapętleniem partii gitarowych, co pozwala
na tworzenie wielowarstwowych utworów
w pojedynkę. Na koncie ma debiutancką
płytę „Mad Dog”, która ukazała się w sierpniu 2014 roku. W jego muzyce mieszają się
najróżniejsze muzyczne gatunki: ambient,
trance, rock, blues, noise czy elektronika. To materiał przytłaczający ciężarem,
pełen rozmachu i mrocznej psychodelii.
Ambientowe tła przenikają się z industrialnymi brzmieniami, a trans znany z muzyki
elektronicznej zlewa się z ostrymi jak brzytwa riffami przesterowanych gitar. Stachura chętnie sięga również po eksperymentalne brzmienia, nie stroniąc przy tym od
bardziej subtelnych momentów. Koncert

w

TRAFO nowy cykl – MEDIA LAB.
Projekt ma popularyzować dwa
media: wideo i fotografię. Program będzie badał ich funkcję, kontekst i rolę oraz
analizował ich wzajemne relacje. Pokaże,
gdzie kończą się granice obu mediów,
a gdzie mogą być one przekraczane.
Co dwa miesiące prezentowany będzie
dialog wybitnych artystów młodego pokolenia. Na inaugurującej cykl wystawie
„Wirtualność zniknęła” zobaczymy siedem
fotografii Karola Komorowskiego i wideo
Alana Warburtona “Spherical Harmonics”
wygenerowanych w komputerowej technice CGI (Computer Generated Imagery).
Obaj artyści redefiniują dotychczasowy
status obrazu i starają się odpowiedzieć
na pytania o miejsce i postrzeganie rzeczywistości w świecie zdominowanym przez
nowe technologie. Pierwszy z artystów
– Karol Komorowski – mieszka i pracuje
w Londynie, posługuje się fotografią i filmem. W swoich pracach skupia się na zagadnieniu realizmu i jego współczesnych
przedstawieniach. Alan Warburton to jeden z najważniejszych brytyjskich artystów
z nurtu CGI. Zajmuje się zarówno sztuką
jak i efektami wizualnymi w reklamie. Jego
prace często dekonstruują komputerowo

fot. Sławomir Stępień

fot. Karol Komorowski "wired"

Bas
i wokal

i

ntymność, wrażliwość i oryginalność. To
słowa, które w pełni określają muzykę
szczecińskiego duetu – Magda Wilento
i Szymon Orłowski. Niektórzy mówią, że są
artystami odważnymi – bo postawili jedynie
na wokal i bas. Żadnych innych instrumentów. Magda śpiewa, Szymon gra. I tyle. Do
tego wyjątkowe aranżacje i własne kawałki.
Wspólne inspiracje muzyczne i ciągłe szukanie nowych rozwiązań. Poznali się na scenie Opery na Zamku, oboje występowali
w musicalu „Rent”. Tam też zaprzyjaźnili się
z Dorotą Wójcik, która pisze słowa piosenek. Potem były rozmaite projekty, wielkie
wydarzenia i kolejne sukcesy. Zachwycili
jurorów popularnego talent show Telewizji
Polsat – Must be the Music, otrzymali wyróżnienie na szczecińskim Festiwalu Młodych
Talentów, zakwalifikowali się do festiwalu
Super Debiuty w Opolu. I co najważniejsze
nagrali płytę! Wiosną ubiegłego roku na
rynek trafił krążek „Jedyny”. Podczas koncertu będzie można usłyszeć kompozycje
z ich debiutanckiej płyty ale także utwory bardziej znane w nowych aranżacjach.
„Koncert (nie)walentynkowy” duetu Wilento&Orłowski 15 lutego o godzinie 18.00
w szczecińskim Rocker Clubie. Bilety w cenie 10 zł, dostępne przed koncertem. nath

REKLAMA

Wynajmę obiekt w Mierzynie przy głównej ulicy Lubieszyńskiej (Krajowa 10). Dawny salon samochodowy Forda.

Tel. 691 919 115

Powierzchnie biurowe 300 m2

Hala 400 m2

Plac 3000 m2

Wielka Odrzańska 18
70-535 Szczecin
Rezerwacje: 608 04 02 01
www.facebook.com/clouwinebarandrestaurat
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Orkiestra zagrzmiała

egoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum Handlowym Galaxy obfitował w liczne atrakcje. Imprezę
otworzył najsłynniejszy szczeciński wolontariusz – Łukasz Berezak.
Atrakcjami były kursy pierwszej pomocy, pokazy tańca, średniowieczna wioska rycerska czy jazda motocyklem na policyjnym symulatorze. Wsparcia udzielili m.in. piłkarze Pogoni i Husarii Szczecin, dla
szczytnych celów kwestowali też żołnierze NATO, ratownicy WOPR
i studenci PUM. Wielkim zainteresowaniem cieszył się taneczny flash
mob. Partnerem WOŚP był Mercedes Benz Mojsiuk, który wystawił
nowego Vito i zobowiązał się do przekazania na konto Wielkiej Orkiestry złotówki za każde naklejone przez szczecinian serduszko.
Nie zabrakło gwiazd muzyki – wieczór uświetnili No Mercy z Kasią
Novą. Światełko do nieba przybrało nietypową formę – Visual Sensation przygotowało z tej okazji wyjątkowy pokaz laserowy, wprowadzając WOŚP w nową erę. Środki z puszek i licytacji, trwających
na scenie, pozwolą na wsparcie dzieci i seniorów, dla których grała
Orkiestra.
kt

Fot. Dagna Drążkowska i Sylwester Perowicz
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Organizatorami byli CHR Galaxy, 5th Element Sp. z o.o. i Make It Funky Production

kroniki
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Olbiński czytał Olbińskiego

16

stycznia w szczecińskiej Filharmonii, na specjalne zaproszenie firmy Neptun Developer oraz Fundacji Neptuna
Sięgajcie Gwiazd, gościł Rafał Olbiński. Ten uznany na całym świecie
malarz i ilustrator, współpracujący z takimi tytułami jak „Newsweek”
i „New York Times”, czytał baśnie ze swojego najnowszego dzieła
„Baśnie o miłości i innych dziwnych przypadkach”. Na scenie w czytaniu bajek towarzyszyła mu Agnieszka Lisowska, o oprawę muzyczną spektaklu zadbał natomiast Kępisty Quartet. Wśród słuchaczy
można było rozpoznać wielu przedstawicieli szczecińskiego biznesu, uczelni wyższych czy urzędów.

Od lewej: przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego, Przemysław Sawicki,
dyrektor 2 Oddziału Banku PKO BP w Szczecinie, z żoną Izabelą, Artur
Sawczuk, dyrektor Liceum Plastycznego, z żoną Martą i córką Mileną

Tomasz Wieczorek, prezes Inlogic, z żoną Elżbietą
i Magdalena Bretes, specjalista ds. PR Inlogic

Agnieszka Lisowska, rzecznik prasowy
Akademii Sztuki w Szczecinie

Izabela Szukiewicz, właścicielka Restauracji Bohema, Sławomir Piński, szef Binowo
Park, z żoną Iwoną, Zbigniew Hahs, właściciel Kliniki HAHS, z żoną Elżbietą

Dorota Kawecka, kanclerz fundacji Neptuna Sięgajcie Gwiazd, Bolesław Oćwieja

Jolanta Drąszkowska, prezes Neptun Developer, Dorota Kawecka, Kanclerz
Fundacji Neptuna Sięgajcie Gwiazd, Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii

Grzegorz Adamski z żoną Magdaleną, dyrektor techniczny Neptun Developer

Jolanta Drąszkowska, prezes Neptun Developer, Dorota Serwa, dyrektor
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Rafał Olbiński,
Dorota Kawecka, kanclerz fundacji Neptuna Sięgajcie Gwiazd

Leszek Stachecki, Stanisław Drąszkowski, prokurent Neptun Developer, Maria
Stachecka, Włodzimierz Abkowicz, redaktor naczelny „Świata Biznesu”

Jolanta Drąszkowska, Prezes Neptun Developer, Irena Osina, właścicielka Galerii Kapitańskiej

fot. Dagna Drążkowska

Gwiazda wieczoru Rafał Olbiński
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oznaliśmy 10 najlepszych sportowców i 3 najlepszych trenerów z zachodniopomorskiego w 2014 roku. Najlepszym sportowcem okazał się kolarz Piasta Szczecin, Damian Zieliński, a najlepszym trenerem jego szkoleniowiec, Zygfryd Jarema. Drużyną roku
okazały się mistrzynie Polski – siatkarki Chemika Police. Za Wydarzenie Roku uznano turniej Pekao Szczecin Open, a najlepszym
Mecenasem okrzyknięto Grupę Azoty. Organizatorem konkursu
był Kurier Szczeciński przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędem Miasta Szczecin
i Szczecińskim Klubem Olimpijczyka.
kt

Od prawej: Marzena Ościńska z klientkami: Katarzyną Turek- Urasińską i Ewą Petrasz

Elżbieta Grewling, klientka

Marzena Ościńska, właścicielka butiku

Fot. Dagna Drążkowska i Via Di Moda

Magdalena Poczekajło, jedna z modelek

Rico Sanchez, Gipsy Kings

Od lewej: Paweł Jarczewski, prezes
Grupy Azoty, siatkarki Chemika Police

Siatkarki Chemika Police z prezydentem
Szczecina i przedstawicielami Grupy Azoty

Od lewej: Krzysztof Jałosiński , prezes Grupy Azoty
Police, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, Paweł
Jarczewski, prezes Grupy Azoty

Fot. Archiwum: Chemik Police

Imię Areny

zczecińska hala widowiskowo – sportowa ma nową nazwę:
Azoty Arena. Jej uroczyste nadanie poprzedził emocjonujący mecz siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Przy komplecie publiczności gospodarz obiektu Chemik Police pokonał Dynamo Kazań 3:1. Ceremonię uświetnił występ Rico Sancheza z legendarnej grupy Gipsy
Kings, w towarzystwie tancerek. Porozumienie świętował Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty S.A., która jest jednym z czołowych mecenasów sportu w Polsce, Krzysztof Jałosiński, prezes
zarządu Grupy Azoty Police S.A. i prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. Wspólnie z siatkarkami uruchomili pokaz laserowy i iluminację
elewacji obiektu.
kt

"d

Ewelina Zakrzewska, Krzysztofa
Olszowy, klientki butiku

Markowy neoromantyzm

nauguracja nowej francuskiej marki Axara Paris w salonie Via Di
Moda miała specjalną oprawę. Pokaz mody, słodki poczęstunek,
a wszystko w kobiecym gronie. Axara Paris skierowana jest do pań
w wieku 25 – 45 lat. Jej styl jest delikatny i wykwintny, utrzymany
w neoromantycznym klimacie. Klientki butiku były zachwycone luksusowa marką. Wieczór trwał do ostatniej lampki Prosecco.
ad

s

Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski

Od lewej: Tomasz Kowalczyk, redaktor naczelny
Kuriera Szczecińskiego, Katarzyna Koroch,
dyrektor Regionu Zachodniego Banku Pekao SA

Cerkwie Jaśkowicza

rewniane cerkwie mistrza Michała Jaśkowicza” to nowa wystawa na Zamku Książąt Pomorskich. Podziwiać można na
niej miniatury ukraińskich cerkwi w wykonaniu lwowskiego malarza, mistrza Michała Jaśkowicza. Wystawa czynna będzie do 22
lutego br.
kt

Od lewej: Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy, pracownicy Narodowego Rezerwatu
„Zamki Tarnopolszczyzny” w Zbarażu: Galina Makarczyk, pani Kamińska, Włodzimierz Czajka

Od lewej: Przemysław Wraga, PO Dyrektora Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, Barbara Igielska, Dyrektor Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie, Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy, Galina
Makarczyk, Wicedyrektor Narodowego Rezerwatu „Zamki Tarnopolszczyzny” w Zbarażu

Od lewej: Włodzimierz Czajka, kierownik Działu Naukowego Narodowego Rezerwatu
„Zamki Tarnopolszczyzny” w Zbarażu, Galina Makarczyk, Wicedyrektor Narodowego
Rezerwatu „Zamki Tarnopolszczyzny” w Zbarażu, Andrzej Wątorski, tłumacz, Henryk
Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy, Renata Zdero, koordynator wystawy

Fot. Dagna Drążkowska

i

Marta Pihan – Kulesza, gimnastyczka sportowa,
zdobywczyni 6 miejsca w plebiscycie

Od lewej: Krzysztof Soska, wiceprezydent
Szczecina, Katarzyna Koroch, dyrektor
Regionu Zachodniego Banku Pekao SA,
Krzysztof Bobala, Agencja Reklamowa Bono

Fot. Włodzimierz Piątek

Zieliński, Jarema i Chemik Police
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AMG w nowej odsłonie

Od lewej: Hanna i Irena Mojsiuk, Marcin Foltyn, Mercedes-Benz
Polska, Elwira Szwabe, Mercedes-Benz Mojsiuk

Od lewej: Kazimierz Mojsiuk,
Krzysztof Kozaryn, Adam Skrzyniarz

Od lewej: André Gerstner, Kabel Technik Polska, Rafał Zawada,
Szef Sprzedaży Mojsiuk Mercedes-Benz, Kazimierz Mojsiuk

Oblężenie Trafo

rawie tysiąc osób (!) odwiedziło Trafostację Sztuki podczas
otwarcia wystawy „Religo” włoskiego artysty Nicoli Samoriego.
Tak duża frekwencja w Trafo przestaje dziwić, skoro miejsce to przyciąga artystów i gości niemal z całego świata. Na wernisażu można było spotkać m.in. włoskiego jezuitę dr Friedhelma Mennekesa,
berlińskich właścieli galerii i włoskiego projektanta Marco Falcioni,
pracującego dla marki Diesel. - Bardzo nas cieszy, że aż tyle osób
zdecydowało się w sobotni wieczór odwiedzić Trafostację - skomentował wysoką frekwencję jej dyrektor Mikołaj Sekutowicz. Wystawa
potrwa do 22 marca.
ad

Otwarcie wernisażu „Religo”

k

Od lewej: Krzysztof Kozaryn, Grzegorz
Klaus, Mojsiuk Mercedes-Benz

Andrzej Borowczyk, komentator wyścigów F1

Dr Friedhelm Mennekes, kurator, jezuita
i Łucja Waśko-Mandes, Trafo

Christian Ehrentraut, właściciel jednej
z berlińskich galerii i Chiara Ianeselli, kuratorka

Chiara Ianeselli, Christian Ehrentraut,
Marco Falcioni, główny projektant
linii męskiej marki Diesel

Andreas Blank, rzeźbiarz i Justyna Werbel, Trafo

fot. Marta Miszuk

p

AMG GT

Fot. Jarosław Gaszyński

zczecińska premiera najmocniejszej wersji AMG GT S odbyła
się kilka miesięcy po prezentacji w Paryżu. Unikatowe auto
odbyło tournée po Polsce, a w Szczecinie zagościło tylko na 1 dzień.
Organizatorem i gospodarzem był salon Mercedes – Mojsiuk, który
zaprosił nas na to wydarzenie. Impreza miała charakter kameralny. Maszyna czasu i przestrzeni wjechała do salonu w wyjątkowej
oprawie. Samochód zrobił na gościach niesamowite wrażenie. Gra
świateł i pokaz manipulacji laserami w wykonaniu Michała Szałuchy
z grupy MultiVisual towarzyszyły prezentacji modelu, który rozpędza się do 100 km w 3,8 sekundy! Możliwości tej bestii można było
spróbować na specjalnych symulatorach – najlepsze wyniki uhonorowano nagrodami.
kt

Bajkowy bankiet

rasnoludki są na świecie. Widziano je ostatnio w hali Opery
gdzie zagrały w musicalu. Najsłynniejsza bajka Marii Konopnickiej, „O krasnoludkach i sierotce Marysi” trafiła w ręce Wiesława
Łągiewki, który ją zaadaptował na sceniczne potrzeby. Opera przyzwyczaiła nas do wystawnych popremierowych bankietów. I tym razem było podobnie. We foyer zaserwowany został tort i babeczki,
a dla ochłody kolorowe soki. Wszystko wedle gustu bardzo młodej
publiczności, bo to ona zdominowała premierowy bankiet. Dorośli
tym razem byli na drugim planie. Sącząc szampana pilnowali swoich
pociech. Dzieciaki były szczęśliwe.
ad

Dyrektor Opery, Jacek Jekiel z twórcami musicalu

Popremierowy tort wzbudzał apetyt

Od lewej: Jacek Jekiel i Janusz Stalmierski,
kompozytor muzyki do spektaklu

Królowa Tatra, czyli Małgorzata Bornowska

Dzieciaki po spektaklu wcale się nie nudziły

Od lewej: Wiesław Łągiewka, reżyser spektaklu,
Jacek Jekiel i Grzegorz Kotek, autor choreografii

fot. Włodzimierz Piątek

s
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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. Rynek Sienny 2
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
Greckie Ouzeri, Bulwar Piastowski - al. Żeglarzy 1
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
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A
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
Engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1
Estedent, ul. Mickiewicza 172
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
Gallery of Beauty, ul. Jana Pawła II 18/3
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
Medestetic, Okulickiego 46
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za
Wiatrakiem 4A
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
O.K. Salon, ul. Unisławy 13B
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Thai Massage, ul. Sienna 5
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Sensitive, pl. Batorego 5
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
Grey Club, ul. Bogusława 9
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
Rycerski, ul. Potulicka 1
SPORT I REKREACJA
Akademia Tańca Grycmacher, ul. Łukasińskiego 116
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Calypso Fitness Club, Piastów 30
Eurofitness, Arena Azoty
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
EnergySports, ul. Welecka 13
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
KM Dekoracje, ul. Monte Cassio 40/1
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
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
TunisPol, Galeria Nowy Turzyn
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
Dr Osadowska, al. Piastów 30
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, ul. Małopolska 48
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

TRADYCJA - NOWOCZESNOŚĆ - PROFESJONALIZM

ZAPRASZA NA NAUKĘ TAŃCA DLA KAŻDEGO
OD LAT 5 DO 105

dzieci

PANIE
www.astra.szczecin.pl

pary

