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od naczelnej

p

olacy słyną z tego, że lubią
narzekać. To nic nowego.
Ostatnio ktoś z moich znajomych z Facebooka pochwalił Szczecin. No i się
zaczęło. Cała seria skarg i zażaleń, dowodzących,
że nasze miasto jest niefajne. Po prostu płacz
i zgrzytanie zębów. Przypomina mi się teoria filozofa Thomasa Hobbsa, na temat społeczeństwa. W swej najbardziej kompleksowej
pracy „Lewiatan” Hobbes zawarł sumę swych rozważań o naturze,
kondycji człowieka i państwie. I tak, wszystkie nowożytne demokracje opierają się na zasadzie umowy społecznej: jako obywatele godzimy się na ukrócenie części naszych swobód po to, by w zamian
uzyskać poczucie spokoju i bezpieczeństwa. To wszystko ma prowadzić ludzi do szczęścia i... braku powodu do wiecznych narzekań.
Wygląda na to, że coraz większa liczba Polaków po prostu wymawia
umowę społeczną i że to zerwanie spycha nas w stan natury. A tam,
jak mawiał Hobbes, życie jest krótkie, złe i pełne rozczarowań.
My jednak w Prestiżu kompletnie odcinamy się od powyższych
niewesołych rozważań i z oślim uporem nie narzekamy. Z wiecznym
optymizmem wychwalamy, celebrujemy, doceniamy. Przeczytajcie,
co na liście naszych powodów do radości znajduję się w maju. Na
przykład Aleksander Doba, a właściwie Olek, bo tak prosi żeby
się do niego zwracać. Szczecinianin, o którym usłyszał cały świat.
Pierwszy podróżnik w historii, który samotnie przepłynął kajakiem
Ocean Atlantycki. Specjalnie odczekaliśmy chwilę, żeby na spokojnie, gdy opadną już emocje, z Olkiem porozmawiać. Wywiad czyta
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się jednym tchem – zachęcam do lektury.
O Szczecinie miło i sympatycznie wypowiada się także dziennikarz Jakub Porada, który
w programie Dzień Dobry TVN pokazał zalety naszego miasta.
Porównał je do legendarnej Alexis z serialu Dynastia. – Zarówno
aktorka, jak i Szczecin mają ogromną klasę – stwierdził reporter. Porównanie średnio trafione, ale.. nie, nie będę narzekać. Z dumą odnotowujemy fakt, że amerykańska stacja telewizyjna CNN oraz The
Sunday Times zachwyciły się cyklem fotograficznym „Children Of
Syberia” autorstwa Tomasza Lazara. Ten pochodzący ze Szczecina
fotograf, laureat prestiżowego World Press Photo, publikujący m.in.
w New York Times, udokumentował ludzi, którzy przeżyli koszmar
sowieckich kołchozów. I zrobił to w sposób mistrzowski.
Mamy pierwszą winnicę w naszym regionie. Brawo! Około 30 tys.
litrów białego, różowego i czerwonego wina, od wytrawnego przez
półwytrawne do półsłodkiego. Te wszystkie wspaniałości jeszcze
w tym roku trafią do naszych kieliszków. A to za sprawą pewnego
krakowskiego barda, jego rodziny i przyjaciół. Grzegorz Turnau
otworzył uroczyście rodzinną winiarnię w podszczecińskich Baniewicach.
Mało powodów do radości? To może jeszcze powiem, że jest
maj, przed nami lato i ciepłe, słoneczne dni. Będzie okazja do towarzyskich spotkań na świeżym powietrzu, rozmów o życiu, które jest
piękne i bardzo ciekawe.
Miłej lektury!
Izabela Magiera
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Seksualne
fantazje
- co o nas
mówią?
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

z

achowania osób ”świętoszkowatych” lub
przeciwnie - wyuzdanych albo wyzywających,
mówią nam o tym, że jest w tej osobowości
jakiś problem z własną seksualnością. Jak poważny, to kwestia przeszłości, wychowania,
doświadczeń… Pomyślałam, że polskimi pociągami jeżdżą bardzo ciekawi ludzie. Otwarci, gotowi dyskutować
na każdy temat. Polska i Polacy się zmieniają. Powoli pozbywają się
swoich kompleksów skoro rozmawiają o tematach, jak do tej pory
tabu. Mam przynajmniej taką nadzieję. Przede mną siedział seksuolog, filozof i pisarz. Rozmawialiśmy o ludziach, o ich dziwactwach,
o tym, dlaczego są tak różni w zachowaniach i sposobach myślenia. W końcu o tym, dlaczego często jesteśmy zakłamani w naszych
seksualnych działaniach w stosunku do męża, żony, partnera…?
– Brak otwartości w tych intymnych sprawach, siłą rzeczy spycha
nas w świat seksualnych fantazji. Wie pani, że są kobiety, które wyobrażają sobie, że są brane siłą i to sprawia im przyjemność, albo,
że są blisko, ale z innym mężczyzną, nie mężem lub wieloletnim
partnerem? – I o czym to świadczy? – W tych wyobrażeniach miłość fizyczna jest bez poczucia winy oraz, jak w drugim przypadku,
bez zobowiązań. Świat się zmienia w materii postrzegania naszej
fizyczności, ale wcześniej byliśmy wychowani raczej w przekonaniu,
że seks jest czymś złym, wręcz grzesznym. Wobec tego wstydziliśmy się, karciliśmy za tzw. brudne myśli. Wyobraża sobie pani 20
lat temu rozmowę w polskiej rodzinie o seksie oralnym? Przecież
to nie do pomyślenia. Grzech, wyuzdanie, prostytucja! – Nie bądźmy naiwni, we współczesnych rodzinach też pewnie nie ma debat
na ten temat rodziców z dziećmi? Pozostaje mieć nadzieje, że zdarzają się wyjątki. Odpowiedziałam. – Zgadza się, ale dziś świat jest
w internetowej sieci, z której wszystkiego można się dowiedzieć
i podyskutować z wirtualnym człowiekiem, który nas nie napiętnuje.
Anonimowość. Najlepiej byłoby pogadać z rodzicami, ale oni najpewniej sami mają problem z intymną sferą życia. Dugi przypadek
fantazji czy marzeń seksualnych to miłość z innym, przypadkowym
partnerem. Wyobrażamy sobie np. spotkanie z nieznajomym, nieznajomą gdzieś tam, spojrzenie, nagły przypływ pożądania nie do

opanowania i realizacje tego szaleństwa w windzie lub sklepowej
przymierzalni. Potem zdyszani, chwila odpoczynku, żegnamy się
może nawet czule i już nigdy się nie spotykamy. – Skąd pan wie? Tak
szczegółowo opisał pan tę sytuację? – Jestem seksuologiem, słucham ludzi i staram się im pomóc. Opowiedziana przeze mnie fantazja mówi bardzo wiele o człowieku. Jeśli jest w związku, czuje znużenie, nudę, pragnie świeżości, nowych doznań, które przypomną
mu na co go stać, wyrwą z marazmu, w który wepchnął go obecny
związek. Sytuacja bardzo niebezpieczna. Jeśli ludzie nie potrafią
ze sobą rozmawiać o takich kryzysach brną w zdrady, które często
prowadzą do rozpadu. Podobne marzenia seksualne, ale osób, które pozostają wolne, mówią o ich niechęci do stałego bycia z kimś.
Boją się zakochać, nie chcą zobowiązań, wolą życie „z kwiatka na
kwiatek”. Są niedojrzałe albo bardzo zranione. Rozmowa jest najlepszym lekarstwem na wszystkie nasze bolączki i nieszczęścia, leki
i zabobony. Na pewno pamięta Pani bajkę „Królowa śniegu”, Hansa
Chrystiana Andersena? W tej opowieści Pani Zima zamraża serce
chłopca jeszcze - Kaja. Podobnie jest z nami, kiedy to rodzice lub
bliscy nas stygmatyzują, na dodatek w dobrej wierze. Mówią nam
co dobre, a co złe. Wśród złych jest seks. Do dziewczynek: uważaj,
żebyś nie zaszła w ciążę za wcześnie, bo zmarnujesz sobie życie.
On Cię wykorzysta i zostawi, a ty zostaniesz sama z dzieckiem. Do
chłopca: nie daj się wrobić w dzieciaka, uważaj na kobiety one tylko
chcą złapać męża. Żebyś sobie życia nie zmarnował. To tzw. dobre
rady, ale nimi przedsionek piekła wybrukowany - jak mówi mądra
maksyma. Zanim rodzice, czy nauczyciele wszelkiej maści zajmą się
wychowaniem seksualnym, niech najpierw wejrzą w siebie, zrobią
rachunek sumienia, uwolnią się od własnych lęków i uprzedzeń.
I niech sobie przypomną, że miłość to najpiękniejsze z uczuć, nadaje sens naszemu życiu, jest motorem działania, pozwala zobaczyć
kolory i poczuć smaki, docenić drugiego człowieka. Kaj z baśni Andersena miał szczęście. Jego serce ożywiła i uwolniła z krainy wiecznego lodu osoba, która go bardzo kochała. Nie zrezygnowała, nie
dała się odepchnąć, mądrze kochała. Życzę Pani i czytelnikom, aby
takie osoby były blisko, wierne i na zawsze.
Do zobaczenia w następnej podróży.

nowe miejsca

Stara Rzeźnia

Centrum Kultury Euroregionu
Stara Rzeźnia mieszczące się na
Łasztowni zamierza wspierać
różne inicjatywy kulturalne, artystyczne i edukacyjne. W dolnej
części zabytkowego budynku
mieści się Kubryk Literacki, czyli
księgarnia skupiająca wszystko,
co jest związane ze Szczecinem,
Pomorzem Zachodnim, tematyką morską, portową i żeglarską.
Istnieje możliwość wynajęcia
sal, a całość wzbogaca restauracja Stara Rzeźnia, oferująca
potrawy inspirowane historią
miejsca.
Szczecin, ul. Wendy 14

Boutique
Chiara

Nowy, ekskluzywny butik z najnowszymi kolekcjami męskiej
odzieży światowych marek. Mężczyźni znajdą tu m.in. casualowe
marynarki Armani Jeans, Joop!,
Versace Jeans, Just Cavalli
i sportową odzież EA7 Emporio
Armani. W sezonie letnim pojawi
się odzież plażowa, a w kolekcji
jesiennej ubrania Trussardi Jeans i Versace Collection. Bogata
oferta dotyczy m.in. koszul, marynarek, jeansów, kurtek, odzieży
sportowej, obuwia, akcesoriów,
a nawet bielizny. Panowie w końcu mają wybór.
Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 11/1

Salon
Polmotor

Grupa Polmotor, która od ponad 20 lat z powodzeniem rozwija się na zachodniopomorskim rynku motoryzacyjnym,
otworzyła nowy salon przy Rondzie Hakena. Jest to największy
z dotychczasowych salonów
Polmotoru. W ofercie firmy znajdują się samochody marek Kia,
Nissan i Subaru, sprzedawane
na wyłączność w naszym województwie. Na miejscu do dyspozycji klientów będzie również
dostępny kompleksowy serwis
oraz nowoczesna blacharnia
i lakiernia.
Szczecin, Ustowo 52
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Targ Rybny

Ciekawe miejsce dla amatorów
zdrowej żywności. Szczeciński
Targ Rybny na stałe zagościł na
górnym pokładzie statku m/s
Ładoga przy Wałach Chrobrego. Jest otwarty codziennie od
10 do 18, a na miejscu można
zrealizować indywidualne zamówienia. Przez cały rok znajdziecie
tu świeże, mrożone i wędzone
ryby słodko- i słonowodne z całego świata. Ofertę wzbogacają owoce morza. Tych i innych
przysmaków można także skosztować na miejscu w restauracji
Targ Rybny Ładoga.
Szczecin, ul. Jana z Kolna

REKLAMA

OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII
DLA DOROSŁYCH I DZIECI.

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

– Czerpiemy inspiracje z natury, historii,
dzieł sztuki, dziedzictwa kulturowego, wybiegamy w przyszłość. Nasza twórczość wyrazi osobowość każdego klienta.
ad

www.bejbirock.pl oraz w Atelier Kasi Hubińskiej.
ad

Rodzinny stylista

s

zkolił się w najlepszych akademiach
na świecie, między innymi Vidal Sassoon Academy w Pradze, Londynie i Berlinie. Stylista fryzur Piotr Kmiecik właśnie
zadebiutował pierwszą autorską kolekcją.
– Kolekcja fryzur stworzona przez team
mdkmiecik została zainspirowana podróżami i architekturą – mówi stylista. – To nowatorskie spojrzenie na ulicę, na której spotykamy anioły i demony. To tajemniczy świat
przyszłości. Kolor jest głębią, która wyraża
osobowość.

Przy sesji z Piotrem Kmiecikiem współpracowała projektantka i malarka Elżbieta
Olszewska, makijażystka Joanna Lewicka
i fotograf Paweł Smoliński. Sam stylista wraz
ze swoimi współpracownikami tworzy zgrany, kreatywny zespół. Zgodnie podążają za
trendami w zakresie strzyżeń, koloryzacji
i pielęgnacji włosów. Tworzą własne kolekcje fryzur w klimatycznym salonie Modern
Design.
REKLAMA

fot. Jarek Romacki

fot. Paweł Smoliński

Fot. Familyman.pl

Punkowe dzieciaki

m

uzyka zawsze inspirowała modę.
W latach 70. minionego wieku projektantka Vivienne Westwood i menager
punk rockowej grupy Sex Pistols, Malcolm
MacLaren prowadzili modny w Londynie
butik, który promował styl określony później „punkiem”. Marek Ernest, pomysłodawca i projektant marki ciuchowej BejbiRock stworzył kolekcję dla najmłodszych
czerpiąc natchnienie ze swoich młodzieńczych punkowych fascynacji.

– Wychowałem się na festiwalu Jarocin
i polskim punk rocku – wyjaśnia projektant.
– Ta fascynacja pozostała we mnie. Pomysł
stworzenia własnej marki ubranek dziecięcych i niemowlęcych zrodził się z chwilą
przyjścia na świat mojego dziecka.
Przeglądając podobne rzeczy na rodzimym rynku, Marek Ernest zauważył, że
moda dziecięca nie ma za wiele do zaoferowania. Brakuje oryginalności i „pazura”.
– Amerykańskie marki promują fajne,
rocknrollowe ciuszki dla dzieci. Jeden
z muzyków Bon Jovi ma nawet własną firmę produkującą takie ubranka – mówi Ernest. – W mojej kolekcji jest aktualnie 40
wzorów, są motywy agrafek, symboli anarchii, wszystko co wiąże się z punk rockiem.
Ciuszki są kolorowe i wesołe.
BejbiRock to produkty najwyższej jakości. Każde ubranko uszyte jest ze 100%
bawełny. Kolekcja dostępna jest na

b

logi modowe do tej pory były domeną kobiet. Teraz, do głosu doszli
ojcowie, którzy zmieniają nie tylko swoją
garderobę, ale także swych pociech. Familyman.pl to jeden z takich blogów. Prowadzi go tata ze Szczecina - Tomasz Matejuk.
– Jestem człowiekiem, który lubi wprowadzać w życie wszystkie swoje pomysły –
śmieje się – Podobnie było z tym blogiem.
Przeglądałem podobne strony prowadzone przez kobiety. Wiedząc, że blog to temat
na czasie, postanowiłem założyć własnego.
Tomasz Matejuk należy do dobrze ubranych mężczyzn. A że jego dwóch synów,
sześcioletni Dawid i niespełna dwuletni
Wiktor, to para modnie ubranych dzieciaków, pisanie bloga nie jest rzeczą trudną.
– Bez problemu chwyciłem za aparat fotograficzny. Z fotografowaniem mam styczność od urodzenia. Mój tata jako młody
chłopak pracował w jednym z pierwszych
zakładów fotograficznych w Szczecinie
i swoją pasję przeniósł na mnie – wyjaśnia
pan Tomasz. – Problem jest czasem z modelami. Dzieci bywają dość... niecierpliwe.
Familyman to ubrania na każdą okazję,
od propozycji na co dzień, po eleganckie
kreacje dla małego i dużego mężczyzny.
– Niekoniecznie muszą to być drogie
marki. Pokazujemy, że zwykły podkoszulek
czy dżinsy można nosić na wiele sposobów.
Liczy się wyobraźnia i w moim przypadku
kolory. Jeśli ktoś nie wie jak się ubrać, zapraszam na naszego bloga – dodaje „familyman”.
ad

wydarzenia

Szczecin niczym
gwiazda Dynastii

Dziennikarz naszemu miastu poświęcił
również rozdział w swojej najnowszej książce „Polska da radę”. Aktualnie jeździ po Polsce na spotkania autorskie, a przewodnik
można kupić m.in. w Empiku.
ak

d kilku tygodni, gdy słyszymy nazwisko Joan Collins myślimy o…
Szczecinie. Wszystko to za sprawą dziennikarza Jakuba Porady, który w programie
Dzień Dobry TVN pokazał zalety naszego
miasta. Na koniec porównał je do legendarnej Alexis z serialu Dynastia. – Zarówno
aktorka, jak i Szczecin mają ogromną klasę
– stwierdził reporter.

W reportażu możemy zobaczyć Muzeum
Techniki i Komunikacji czy „krokusowe” Jasne Błonia. Dziennikarz odwiedził również
szczeciński bar z najlepszymi pasztecikami
przy al. Wojska Polskiego. Jakub Porada pływał także po rozlewiskach Odry oraz odwiedził Pioniera - najstarsze kino na świecie.
– Jeździmy w różne miejsca Polski i pokazujemy, jak wyglądają. Wreszcie trafiliśmy
do Szczecina – opowiada Porada. – Dla
mnie to miasto z ogromnym potencjałem.
Oczywiście, tak jak każde ma swoje minusy.
Największym jest dojazd z Warszawy. Trzeba słono zapłacić za przejazd autostradą.
Teraz należy zostawić pole do popisu tanim
liniom lotniczym. Skoro z Warszawy można
latać za grosze do innych polskich miast –
dlaczego nie do Szczecina?
Dziennikarz przyznaje, że po raz pierwszy
Szczecin odwiedził rok temu. Miasto zrobiło na nim spore wrażenie.
– Jest bardzo atrakcyjne. Macie mnóstwo
wody, jesteście blisko różnych kurortów czy
Berlina, jest Arkonka i wiele innych rzeczy.
Z racji położenia sporo ludzi teraz jedynie
przejeżdża przez Szczecin w drodze do
Międzyzdrojów czy Świnoujścia. A naprawdę warto się tutaj zatrzymać – zachęca.

m

a 22 lata, jest przystojny, wysportowany, miły i pewny siebie. Jest
też pierwszym Wicemisterem Wielkopolski, choć... pochodzi ze Szczecina. Właśnie
przygotowuje się do półfinału Mistera Polski. Oto Norbert Hawryluk.

– Wszystko odbyło się pewnego wieczoru, kiedy otrzymałem „telefon niespodziankę” od menagera wyborów, z informacją,
że zostałem zakwalifikowany do półfinału
– mówi z uśmiechem Norbert. – Wcześniej
na konkurs wysłałem swoje zgłoszenie tylko
z dwoma fotografiami. Ze 180 kandydatów
dostałem się do półfinałowej 12, po czym
do finałowej 8.
Przed Norbertem pierwsze kroki w modelingu. Ma już za sobą udział, m.in. w sesji
zdjęciowej do magazynu Together dla marki Verra Fashion Designer.
- Praca modela jest bardzo przyjemna,
świetnie się czuję w tej roli, nie mam problemów z pozowaniem – wyznaje. – Uwielbiam poznawać nowych ludzi i robić nowe
rzeczy. Nie należę w tej chwili do żadnej
agencji, biorę udział w różnych projektach.
Po wakacjach przeprowadzam się do Warszawy i wtedy będę się starał o agencyjny
angaż. Jeśli chodzi o pracowanie dla konkretnej marki, to właśnie prowadzę rozmo-

wy na ten temat z jedną z firm. Apetyt rośnie
w miarę jedzenia, więc robię wszystko co
w mojej mocy, żeby być coraz lepszym. ad

Podpis jak ubranie
fot. Paweł Smoliński

o

fot. Jozek Kudlik

fot. Agnieszka Porada

Przystojniak
z Pomorza
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ego projekty noszą członkowie islandzkiej grupy GusGus. Pochodzący
ze Szczecina Wojciech Grabałowski projektuje grafiki na koszulki, bluzy i wszelkie
części garderoby. Każdy egzemplarz to
ręczna robota.
– Ubrania zakupuję od najlepszych hurtowników i dobieram w zależności od potrzeb –
mówi Wojciech Grabałowski. – Współpracuję
też z kilkoma projektantami mody. Łączę ich
projekty z malowanymi grafikami. W pracy
Wojciech używa francuskich farb Pebeo.
– Kiedy gotowy nadruk jest suchy, przechodzę do pędzla i brokatu – tłumaczy projektant. – Każdy element grafiki jest pokryty
specjalną farbą, do której dodaję połyskliwy pigment, uzyskując w ten sposób głębię
i trójwymiarowość.
Najnowsza kolekcja nosi nazwę Signature (Podpis). W jej skład wchodzą cztery grafiki drukowane na koszulkach i bluzach: The
Gentlemen's Club The Ladies Club (hołd
dla kobiet), The Heart Club (anatomiczne
serce, które nawiązuje do emocji i tego co
organiczne) oraz The Skull Club.
– Inspiracje są przeróżne. Od zajęć z biologii w szkole, przez muzykę, po codzienne
zdarzenia – wymienia Wojciech. – Kiedy studiowałem na Akademii Sztuki byłem znan ze
swoich „przedziwnych” koszulek. To chyba
było naturalne, że zacznę projektować dla
innych.
ad
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Fot. materiały prasowe

który na swój pokład może zabrać jednorazowo 85 samochodów ciężarowych. Zostanie on udostępniony zwiedzającym.
ad

Siostry coś kręcą

c

harakterystyczne logo i sylwetka. To
jeden z najpopularniejszych promów
przemierzających wody Bałtyku na trasie
Świnoujście – południowa Szwecja. Unity
Line w tym roku obchodzi 20 urodziny.
Podróż tą jednostką należy do większych
przyjemności jakich może zaznać turysta
kierujący się na północ Europy.

Unity Line, czyli zjednoczone linie, zostały powołane przez dwie firmy armatorskie:
Polską Żeglugę Morską i Euroafricę. Polska Żegluga Bałtycka zrezygnowała wtedy z wejścia do Unity Line, choć jej udział
w przedsięwzięciu był planowany. Spółka
należy dziś w stu procentach do PŻM.
Marka zarządza siedmioma promami.
Cztery z nich należą do Polskiej Żeglugi
Morskiej, a trzy do Euroafryki. Codziennie
na pokładach promów przewożonych jest
ok. 1150 samochodów ciężarowych, każdego dnia z Unity Line korzysta ok. 3200 pasażerów. W sierpniu tego roku linie ugoszczą
5 milionowego klienta (!)
Z innych ciekawostek warto podać, że
na należących do linii promach Skania
i Polonia podano do tej pory: 583 tysiące
kotletów schabowych z ziemniakami i zasmażaną kapustą, 137 tysięcy porcji żurku
i 26 tysięcy porcji pizzy. Do tego tysiące kilogramów karkówki, kurczaka, ziemniaków
i prawie siedem tysięcy jajek.
To nie wszystko. Otóż, w 2009 roku
w sierpniu na promie Skania odbył się
pierwszy ślub, a we wrześniu tego samego
roku urodziło się dziecko. Wśród pasażerów są i tacy, którzy równo od 20 lat witają
nowy rok właśnie z Unity Line.
20 urodziny Unity Line będzie obchodzić
hucznie. Przy Wałach Chrobrego 30 maja
zacumuje prawie 200 metrowy prom Wolin,
REKLAMA

do studia i nakładem szczecińskiego labelu
Big Flow wypuściła swoje pierwsze dziecko
– „Marulię”, będące mieszanką jazzu, folku
i piosenki aktorskiej.
ad
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Anna Cieślak
w Wiedźminie
Fot. materiały prasowe

Od lat na fali

Fot. Jarosław Gaszyński
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zczecińska grupa Kępisty Quartet
nagrywała w kwietniu swój pierwszy
teledysk. Klip w reżyserii Szymona Nygarda ma promować utwór „Nie tak bardzo
nad morzem”, pochodzący z debiutanckiej
płyty zespołu – „Marulia”.

w

– Klip był kręcony przez 8 dni, w różnych
przestrzeniach Szczecina – mówi Maria Kępisty. – W ostatni dzień zdjęciowy zostały zaproszone media, by nam towarzyszyć przy
kręceniu sceny koncertowej w Starej Rzeźni
na Łasztowni.
O samej fabule teledysku Maria nie może
zbyt wiele mówić.
– Efekt końcowy ma być dla nas samych
zaskoczeniem – tłumaczy. – Zdradzę tylko,
że na planie klipu spotkała się kilkunastoosobowa grupa, w skład której weszli aktorzy: Joanna Wiśniewska, Mateusz Brodowski, Olga Żmuda, Marcin Sosiński.
Premiera teledysku odbędzie się jeszcze
w tym miesiącu, a duży koncert promocyjny
w czerwcu.
– Nie zdradzamy za bardzo planów, by
specjalnie nie zapeszać. Powiem tylko, że
22 maja gramy na Festiwalu „Good Vibe”
w Koszalinie i odbędziemy kilka pojedynczych występów.
Kępisty Quartet to dwie siostry: Maria grająca na wibrafonie i śpiewająca Julia grająca
na wiolonczeli. Do sióstr dołączyło dwóch
panów, świetnych instrumentalistów: perkusista Tomasz Nawrocki i grający na basie
Paweł Rozmarynowski. Cała czwórka weszła

– To fantastyczne wyzwanie. Na co dzień
pracuję bardzo dużo w dubbingu, ale główna rola w grze komputerowej przypadła mi
po raz drugi – mówi aktorka. – Wcześniej
użyczyłam głosu Ellie w „The Last of Us”.
"Wiedźmin" to kultowa powieść mająca
miliony wielbicieli na całym świecie. Moja
postać to już nie jest zbuntowana nastolatka. To osoba, która wie kiedy użyć swoich
wdzięków i atrybutów kobiety, a kiedy być
wojownikiem. Już nie mogę doczekać się
kiedy sama będę mogła zagrać w tę grę.
Obecnie Ania, wraz z aktorami Polskiego
Radia, nagrywa również "Wiedźmina" na
audiobooka. Tam z kolei odgrywa rolę Filippy Eilhart.
– Nad tym przedsięwzięciem czuwa sam
autor książki, pan Andrzej Sapkowski. Odsłuchuje nagrania i nanosi swoje uwagi
oraz sugestie. To naprawdę wielki zaszczyt
– przyznaje.
Anię Cieślak mogliśmy niedawno spotkać na Zamku Książąt Pomorskich. Podczas
Szczecińskiego Salonu Poezji, wraz z Ryszardem Leoszewskim, prezentowała poezję
erotyczną.
ak

najnowszej, trzeciej odsłonie gry
"Wiedźmin" w rolę Ciri wcieliła się
szczecinianka Anna Cieślak. Premiera "Dzikiego Gona" zaplanowana jest na 19 maja.

wydarzenia

merykańska stacja telewizyjna CNN
oraz The Sunday Times zachwyciły
się cyklem fotograficznym „Children Of
Syberia” autorstwa Tomasza Lazara.
Ten pochodzący ze Szczecina fotograf,
laureat prestiżowego World Press Photo,
publikujący m.in. w New York Times, udokumentował ludzi, którzy przeżyli koszmar
sowieckich kołchozów. Powstał z tego
przejmujący i intymny zbiorowy portret pokolenia, którego za chwilę nie będzie.
– Bohaterowie mojego reportażu zostali
zesłani na Sybir w czasie II Wojny Światowej, kiedy byli dziećmi – opowiada Tomasz
Lazar. – Wszyscy są ze Szczecina. Spotykałem się z nimi, rozmawiałem, wracaliśmy do
tamtych traumatycznych wydarzeń, nie brakowało łez... Fotografowałem ich w trakcie
rozmów.
Tom Patterson artykuł w CNN zatytułował „Faces of a stolen generation” – „Twarze
ukradzionej generacji”. Wyjaśnia w nim, że
„Moskwa ukradła całe pokolenie młodych
Polaków”.
– Przez pół roku udało mi sie zrobić 18
portretów – opowiada fotograf. - Cykl po-

jemy klasyczne już wizerunki: młodzieńczy
autoportret Rembrandta oraz słynny autoportret z zabandażowanym uchem i fajką Vincenta van Gogha. Oba nietypowe
obrazy uświetnią planowaną stałą Galerię
Sztuki Europejskiej Muzeum Narodowego
w Szczecinie.
nath

Mistrzowskie
zakupy

Na Brackiej
deszcz, pod
Szczecinem wino
Fot. materiały prasowe

a

Bogusław Dokurno

każę na Fotofestiwalu w Łodzi, myślę też
o indywidualnej wystawie w szczecińskiej
Filharmonii.
„Children Of Syberia” wyróżniło jury prestiżowego amerykańskiego konkursu Pictures of The Year International, a także chińskiego konkursu fotografii prasowej. ad

Fot. materiały prasowe

Fot. Tomasz Lazar

Portret pewnej
generacji
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olekcja Muzeum Narodowego
w Szczecinie została wzbogacona
o dwa cenne dzieła – „Wyspa umarłych”
Jacka Malczewskiego oraz „Portret” Jacquesa Chapiro.
Pierwszy z obrazów nabyło samo muzeum za 55 tysięcy złotych. Drugi, za niespełna 40 tysięcy złotych, zakupiło Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Obraz Malczewskiego to wyjątkowe świadectwo międzynarodowych
inspiracji w sztuce polskiej. To odniesienie
do twórczości XIX-wiecznego malarza Arnolda Böcklina, którego „Wyspa umarłych” była obiektem kultu, a nawet ikoną
ówczesnej „popkultury”. Dzieło doczekało
się licznych artystycznych przetworzeń,
inspirowało architekturę krematoriów,
cytowane było w komercyjnych reklamach. Obraz był dla końca XIX wieku tym,
czym dla XX wieku "Słoneczniki" Vincenta
van Gogha. Płótno Jacques’a Chapira to
także inspiracja innymi wielkimi mistrzami.
Obraz przedstawia martwą naturę z rozsypanymi książkami, wśród których odnajdu-

o

koło 30 tys. litrów białego, różowego i czerwonego wina, od wytrawnego przez półwytrawne do półsłodkiego. Szczepy, m.in. pinot noir, solaris,
johanniter, rondo i regent. Te wszystkie
wspaniałości jeszcze w tym roku trafią do
naszych kieliszków.
A to za sprawa pewnego krakowskiego
barda, jego rodziny i przyjaciół. Grzegorz
Turnau otworzył uroczyście rodzinną winiarnię w podszczecińskich Baniewicach.
– Nasz pradziadek, Jerzy Turnau, był właścicielem ziemskim, rolnikiem pasjonatem.
To jemu dedykujemy tę winnicę, bo gdyby
nie było w rodzinie tradycji rolniczej, to
pewnie na ten pomysł byśmy nie wpadli –
mówi Grzegorz Turnau. – We wszystkim
pomaga nam Niemiec Frank Faust, wywodzący sie z nadreńskiej rodziny z ponad
100-letnią tradycją winiarską.
Jeszcze w tym miesiącu wina Turnau trafią do sprzedaży. Będzie je można kupić
w specjalistycznych sklepach, dobrych restauracjach i hotelach.
ad
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Pora na golfa
Autor: Jerzy Chwałek

k

iedy przed 15 laty powstał Binowo
Park Golf Club przez cały sezon rozegrano tylko kilka turniejów. W kolejnym
sezonie, odbędzie się aż 25 imprez. Swój
czas na podszczecińskim polu będą mieli
zarówno amatorzy jak i zawodowcy.
Już w maju (17-20.05) odbędzie się turniej dla profesjonalistów, Floating Garden
Szczecin Open, w którym udział wezmą
także zawodnicy z dalekiej Australii, czy też
USA. Powalczą oni o łączną pulę nagród
w kwocie 30 tysięcy złotych.

Na liście dotychczasowych zwycięzców
siedemnastu rozegranych edycji Szczecin
Open, widnieją znane nazwiska zawodników z zagranicy np. Szweda Michaela Jonzona, Amerykanina Petera Bronsona czy
Paula Nilbrinka z Norwegii. Każdy z nich
wygrywał szczecińską imprezę dwukrotnie.
Jednak dwa ostatnie lata były bardzo udane dla Polaków, bo w 2013 roku najlepszy
był Jakub Ossowski, a przed rokiem Mateusz Jędrzejczyk. Świadczy to o niczym
innym, jak o rosnącym poziomie polskiego
golfa, i że nasza czołówka jest coraz bliżej
poziomu krajów, w których gra się w golfa
od "wieków".
Cieszy też fakt, że w tym sezonie nie
zabraknie też imprez dla amatorów. Już
30 maja odbędzie się Unity Line Ryder
Cup, rozgrywany w formule drużynowej,
z udziałem 6 zawodników w każdej z nich.
Oprócz ekip z polskich klubów, wystąpią
także zaproszone drużyny ze Skandynawii. Nie bez powodu, bo główny sponsor
i partner imprezy Unity Line obsługuje
połączenia promowe z Polski do krajów
skandynawskich. Turniej będzie doskonałą okazją do promowania zarówno klubu z Binowa jak i całego Szczecina, jako
miejsc o dużych walorach turystycznych.
REKLAMA

Fot. Jarosław Gaszyński

PROMOCJA POPRZEZ GOLFA

Organizatorzy i główny partner turnieju
liczą na to, że turyści z Danii czy Szwecji
wrócą do nas nie raz, i nie tylko na pole
golfowe.
DLA PAŃ I… CELEBRYTÓW
Niecały miesiąc później (27-28 czerwca)
w Binowie odbędzie się kolejny turniej,
którego patronem jest firma szczecińska
- Baltica Ladies Golf Cup. Będzie to 10 jubileuszowy turniej sponsorowany przez
Baltica Wellnes&Spa, a przeznaczony tylko
dla pań. Mężczyźni będą mogli jedynie im
kibicować lub... zapisać się do turnieju towarzyszącego.
Imprezą równie renomowaną jak Polish
Open jest World Amateur Golfers Championship (WAGC), który odbędzie się od 26
do 29 sierpnia.
Przypomnijmy, że najlepsi z 15 wcześniejszych eliminacji przyjadą do Binowa, żeby

w finale wyłonić sześciu zawodników, a także zwycięzcę w kategorii celebrytów. Będą
oni reprezentować Polskę w tegorocznym
finale światowym WAGC, który odbędzie
się na przełomie listopada i grudnia w tureckim kurorcie Belek i Antalya.
Od lat w Binowie w turnieju celebrytów startują znane postacie m.in. Jerzy
Dudek, czy Mariusz Czerkawski. Z estrady
lubi zejść na pole golfowe także Krzysztof
Materna.
Po finale WAGC można będzie pomyśleć
o świętowaniu, bo dokładnie 5 września
przypada jubileusz powstania Pola Golfowego BinowoPark.
– Na ten dzień przewidujemy uroczyste
obchody naszego 15-lecia, ale poza nim
cały sezon będzie odbywał się w duchu
tego jubileuszu - zapowiada Sławomir Piński, dyrektor zarządzający Binowo Park Golf
Club.

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.

W czerwcu w Szczecinie ruszy kolejna, nowa marina. Tym razem
na Wyspie Grodzkiej. Na razie będzie gotowa przyjąć 70 jednostek.
Prace są na wykończeniu. W tym samym miesiącu na Wałach Chrobrego odbędzie się wielki festyn Baltic Tall Ships Regatta. W programie: koncerty, stoiska gastronomiczne i handlowe, wesołe miasteczko oraz bankiety na wielkich żaglowcach (niestety zabraknie
meksykańskiego Cuauhtemoca, który jak wieść gminna niesie
wpływał na wzrost populacji w Szczecinie). Będzie się dziać!
Nie to co w Trójmieście, nie wspominając już o Warszawie, czy
Poznaniu. Tam nie mają
tyle projektów, planów,
marin, ani takiego festynu. Zostaje im tylko samo
żeglarstwo. Żeglarska kadra Polski w 2015 roku to
190 osób podzielone na
kilka kategorii (klasy olimpijskie,
nieolimpijskie,
młodzi, starsi itd). W tym
roku część z nich powalczy o kwalifikacje olimpijskie do Rio. Pozostali
jeżdżą po świecie pnąc
się w rankingach poszczególnych klas regatowych.
Dominuje
Trójmiasto
skąd jest 57 kadrowiczów.
Mocno plasuje się morska Warszawa, na której
wodach trenuje aż 28
żeglarzy z kadry. Do góry
idzie oceaniczny Poznań, mający 10 kadrowiczów. Szczecin, mimo
znacznie gorszego położenia od Poznania ma ich dwóch więcej, bo
aż 12. Niestety daleko mu do morskiej Warszawy.
Inne miasta brakiem festynu i nowych marin pocieszają się też
w inny sposób. Oficjalny kalendarz regat Polskiego Związku Żeglarskiego na 2015 rok. Miejsca zawodów: Trójmiasto – w sumie
kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt ważnych regat. Ponadto Puck,
Łeba, Dziwnów, Kamień, Świnoujście, Giżycko, Mikołajki, gdzie
zaplanowano po kilka imprez. Stawkę zamykają Kalisz, Pęczniew
i Szczecin (z jedną imprezą w ramach cyklu Polish Match Tour,

zorganizowanego z wielką determinacją przez firmę z.. Gliwic).
Niestety, trudno jest konkurować z Kaliszem położonym w południowej Wielkopolsce, znanym jako kraina żeglarstwa. A tym bardziej z Pęczniewem koło Łodzi, gdzie wielkie tradycje regatowe
kształtują się już od kilku wieków. Każda większa fabryka, czy też
szwalnia w XIX wystawiała potężną żeńską reprezentację w regatach. Władysław Reymont pół swojej „Ziemi Obiecanej“ poświęca
tradycjom żeglarskiej Łodzi. Każdy zapewne zna słynne zdanie:
„Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic... w sam raz tyle,
żeby założyć sekcję regatową“.
Są jednak i jaskółki.
Energa, koncern z Trójmiasta ogłosił w tym roku
największy jak do tej pory
program edukacji regatowej. Szkoleniami objęto
m.in. dzieci w Szczecinie,
gdzie notabene na rynku
energii działa konkurencyjna Enea. Ze swoimi regatami w cyklu Energa
Sailing Cup już do Szczecina niestety nie dotrze
(będzie za to w Poznaniu,
gdzie siedzibę ma Enea).
Kolejna wiadomość: do
innego programu Energi włączono wszystkich,
w tym szczecińskich kadrowiczów, m.in. żeńską
załogę z olimpijskiej klasy 470. Może uda się uniknąć sytuacji, gdy na Igrzyskach Olimpijskich - np. w 2028 roku - żeglarze z innych krajów będą myśleć, że
ważne polskie ośrodki żeglarskie to Warszawa i Poznań. Oczywiście Kalisza i Pęczniewa Szczecin nie wygryzie. O Łodzi nawet nie
wspominam.
Rysunki: Grzegorz Dolniak
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Finał. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz nagrodził
właśnie najlepszych sportowców i trenerów w 2014 roku z Pomorza
Zachodniego. Ogłosił też najlepsze kluby, a także komu przyznano
stypendia sportowe. Wśród nagrodzonych dyscyplin: łucznictwo,
taekwondo, boks i kolarstwo. Gratulacje!

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.

Sukces. Według Miejskiej Komisji Wyborczej
frekwencja w wyborach
do rad osiedli w Szczecinie była dwukrotnie
wyższa niż podczas ostatniego głosowania cztery
lata temu. Ile wyniosła?
A jakieś niecałe 8 procent. Widać więc wyraźnie, że w narodzie budzi
się duch obywatelskości
i "brania sprawy w swoje
ręce". Przy okazji wielu
mieszkańców miasta dowiedziało się, że jest coś takiego jak Rada Osiedla. I nie działają
w nich tylko "leśne dziadki" z poprzedniej epoki, emeryci i renciści, wieczni społecznicy oraz dr Judym z Siłaczką.
Czołg T-72, który przed laty służył w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej został pomnikiem w koszarach tej byłej jednostki
w Stargardzie Szczecińskim (MON zlikwidował ją w 2007 roku).
Podobne maszyny można oglądać tylko w czterech innych miejscach w Polsce. Teraz czekamy na działania grup pacyfistycznych,
których członkowie pewnie będą chcieli przemalować czołg np.
na różowo (jak w Pradze), nawtykać mu kwiatów do lufy albo

uprawiać wolną miłość na jego pancerzu. No chyba, że ich wyprzedzą jacyś lokalni czterej pancerni i pies i staną na straży nowego pomnika.
Młody szczeciński radny z klubu Bezpartyjni (formacji prezydenta Szczecina) Michał Wilkocki ma pomysł na zwiększenie atrakcyjności miasta i przyciągnięcie większej liczy turystów. Chciałby
stworzyć na Deptaku Bogusława Aleja Gwiazd z odciskami dłoni
i stóp zwykłych obywateli, lokalnych gwiazd i osobników zasłużonych dla miasta. Coś podobnego jak w Międzyzdrojach. Może
jednak oprócz stóp i rąk
warto byłoby pomyśleć
np. o odciskach twarzy.
Kilku osobników już wielokrotnie odcisnęło swe
lica na bruku Deptaku
Bogusława. A sądząc po
ilościach alkoholu jaki
wcześniej przyjęli w pełni zasłużyli na miano
gwiazd. Lokalnej gastronomii.
Najnowszy komunikat
z frontu walki o szczecińskie Centrum Dialogu
"Przełomy" (z racji wyglądu nazywane również Wilczym Szańcem)!
Firma odpowiedzialna
za przygotowanie ekspozycji wznawia prace! Ale
nadal nie wiadomo kiedy muzeum zostanie uruchomione. Urząd
Marszałkowski twierdzi, że obiekt ruszy pod koniec sierpnia. Ale
nie podaje którego roku.
Rysunki: Grzegorz Dolniak

Do budynku po dawnej Filharmonii Szczecińskiej przeniosło
się Biuro Obsługi Interesantów magistratu. Remont BOI potrwa
pięć miesięcy. Pojawią się m.in. nowe telebimy informujące o miejscu w kolejce, a dla niepełnosprawnych zostanie przygotowanych
sześć stanowisk obsługi. Będzie też można płacić kartą. Koszt remontu wynosi trzy miliony złotych. Oczywiście na początku interesanci byli cała sytuacją zdezorientowani. Nie bardzo wiedzieli
co, gdzie można załatwić. Niepotrzebny stres, który mógł być łatwo rozładować. Wszak muzyka łagodzi obyczaje. Wystarczyło na
sali rozlokować jakiś np. kwartet smyczkowy, który kompozycjami
klasyków uprzyjemniliby
długie minuty czekania.
A przy okazji zagłuszyłby wrzaski i złorzeczenia
zdenerwowanych klientów.

Ewa jest już czysta. Może to zabrzmiało dość dziwnie, ale chodzi o elewator "Ewa" w szczecińskim porcie. Po prostu odświeżono jej elewację. Do wyczyszczenia jest prawie 14 tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni ścian. Koszt prac – 75 tysięcy złotych.
Sprawą zajęli się fachowcy – alpiniści. Ale podobno Urząd Pracy
chciał zatrudnić do tych prac bezrobotnych. I w ten sposób pozbyć się problemu w mieście i regionie.
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MAGDALENA
CIELECKA
Jestem
normalna!
Autor: Paulina Błaszkiewicz
/ FOTo: MATEUSZ STANKIEWICZ/AFPHOTO

Muza Warlikowskiego i Jarzyny, aktorka
Nowego Teatru i jedna z najwybitniejszych
polskich aktorek. Magdalena Cielecka
w rozmowie z Prestiżem mówi o tym,
dlaczego jest atrakcyjna dla "Pudelka", zawodowych niespełnieniach i słabościach,
tłumaczy też dlaczego do sklepu wychodzi
w normalnych butach, a nie na szpilkach.

l

ubi się pani śmiać?
Tak. Chyba każdy lubi się śmiać.
W końcu śmiech to zdrowie! Podobno wydłuża też życie, ale ja nie
robię tego specjalnie tylko z tego
powodu. Dla mnie to naturalny
odruch na sytuację, w której ktoś
albo coś mnie rozbawi. Taką samą naturalną reakcją jest dla mnie
płacz.
Wie pani dlaczego o to zapytałam?
Domyślam się (śmiech).

Magdalena Cielecka jest znana z dosyć chłodnych ról. Moja
znajoma powiedziała: Uważaj, jak będziesz z nią rozmawiać, bo
ona jest tak samo chłodna na co dzień, jak i na scenie. Jest taka
wyniosła...
Nie wiem, kto ze mną rozmawiał (śmiech). A tak poważnie to zawód, który wykonuję ma taką cechę, że daje ludziom, a zwłaszcza
mediom prawo albo swobodę do przyklejania różnego rodzaju
łatek. Ja jestem aktorką o jednej twarzy i mam świadomość jaka
ona jest. Rzeczywiście lepiej pasuje do grania kobiet zimnych, albo
jak to pani nazwała wyniosłych niż do tych sympatycznych i miłych.
Jak każdy aktor mam określone warunki psychofizyczne i muszę je
zaakceptować.
Te warunki psychofizyczne dość szybko pozwoliły pani zaistnieć
jako aktorce i to na deskach teatru!
To prawda. Na pierwszym roku studiów zaczęłam grać w teatrze.
Dostałam rolę w „Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Krzysztofa Orzechowskiego w Starym Teatrze w Krakowie.

Aktorstwo to nie jest droga usłana różami.
Nigdy nie jest się tylko na fali wznoszącej.
To górka - dołek. Tak samo jak w życiu
i w każdym zawodzie. W biografii każdego
człowieka są te lata chude i lata grube. Ważne,
żeby w trakcie trwania tych chudych nie
zwątpić, nie sprzedać się, albo nie musieć
robić czegoś, czego się nie chce robić
Była pani jakimś wyjątkiem? W wieku 19 lat grać w teatrze? To
dość niespotykane.
A skąd... Przecież już nawet dzieci grają w teatrze i filmie. Agnieszka Krukówna, Ania Mucha, mały Klata. Mnóstwo jest takich przykładów ludzi, którzy zaczynali smakować aktorstwa jako dzieci.
Ania Mucha grała w filmie. To trochę inna rzecz niż teatr. Poza
tym dziś dzieciaki i nastolatki grają głównie w serialach. Trochę
się pozmieniało.
Zmieniło się wszystko. Zmienił się świat, Polska, miasta. Zmieniłam się ja, zmienili się ludzie. Zmieniły się priorytety, nasze podejście do wartości. Tak naprawdę to dziś trudno wymienić trzy rzeczy,
które się nie zmieniły.
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Pani od samego początku miała jasno określone priorytety? Nie
bez powodu zapytałam o debiut w teatrze. Wiem, że były inne
czasy, ale z drugiej strony zaczęło się pojawiać więcej możliwości
pracy dla aktorów.
Wiele razy pytano mnie, czy udział młodego aktora w serialu
może go zepsuć, albo mu zaszkodzić. Uważam, że tak, zwłaszcza,
jeżeli nie ma się wypracowanego nazwiska. Granie w serialu, który jest tasiemcem niesie ze sobą takie niebezpieczeństwo, że ten
aktor zostanie zapamiętany przez pryzmat postaci, którą gra. Konsekwencją może być to, że nikt nie będzie pamiętał jak ten aktor
naprawdę się nazywa, bo publiczność będzie operowała imieniem,
czy nazwiskiem, które zna z serialu. Mnie to nie dotyczyło i nie dotyczy, ponieważ ja najpierw pracowałam na swoje nazwisko w teatrze
i filmie, a dopiero potem zagrałam w serialu jako osoba znana ze
swojego imienia i nazwiska, a nie ktoś, kto wchodzi w zawód poprzez serial. Dzięki temu dziś nikt nie nazywa mnie Anką, czy Kaśką.
Jestem Magdą Cielecką.

Uwielbiam jak mnie sfotografują w dresie,
źle ubraną, albo w jakichś ich zdaniem
kompromitujących mnie sytuacjach. Tym
bardziej się cieszę z tego powodu, bo to się
później gdzieś ukazuje i ludzie mogą zobaczyć,
że jestem normalna i wychodzę do sklepu
w normalnych butach, a nie na szpilkach.
Ciężko w tym zawodzie wytrwać w takim podejściu. Pani nie
miała chwil zwątpienia? Nie dawała sobie prawa do pomyłek?
Oczywiście, że były pomyłki. Pewne rzeczy zagrałam źle, pewnych rzeczy mogłam nie zagrać, albo zagrałam je niepotrzebnie.
Wiem o tym, tak samo jak wiem, że aktorstwo to nie jest droga usłana różami. Nigdy nie jest się tylko na fali wznoszącej. To też nie jest
tak, że ja nie mam jakichś niespełnień w tym zawodzie. To górka
- dołek. Tak samo jak w życiu i w każdym zawodzie. W biografii każdego człowieka są te lata chude i lata grube. Ważne, żeby w trakcie
trwania tych chudych nie zwątpić, nie sprzedać się, albo nie musieć
robić czegoś, czego się nie chce robić.
Nie robić czegoś żenującego?
Mówię o sytuacji, w której jesteśmy do czegoś zmuszani, bo przecież trzeba z czegoś żyć, płacić rachunki. Może się tak zdarzyć, że
chorujemy, albo ktoś bliski nam choruje. I co? Okazuje się, że nie
musimy i nie możemy uprawiać wielkiej sztuki za wielkie pieniądze.
Musimy po prostu iść i zarabiać. Takie rzeczy też się zdarzają.
Podobno mężczyznom jest łatwiej w tym zawodzie. Mówi się,
że nie ma ról dla kobiet w polskim kinie, a z drugiej strony Oscar
dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego trafia właśnie do nas.
To znaczy do Pawła Pawlikowskiego, który pierwszoplanowe role
powierzył właśnie kobietom.
Ja myślę, że to się zmieniło już jakiś czas temu. Ten slogan, że
nie ma ról dla kobiet ciągle obowiązuje, ale traci na aktualności. To
jest już trochę nieprawda. Jest dużo ról dla kobiet. Teatr potrafi bardzo dobrze wykorzystać kobiety i wręcz je hołubi. W moim teatrze,
w którym gram (Nowy Teatr) Krzysztof Warlikowski woli pracować
z kobietami niż z mężczyznami. To kobietom proponuje role, bo
wydają mu się ciekawsze. W kinie też tak jest. Ja teraz mam zdjęcia
do filmu, w którym trzy główne bohaterki to kobiety. W ogóle to
jest kobiecy film o kobietach, który robi mężczyzna, więc nie mogę
powiedzieć, że w kinie nie ma ról dla kobiet. Lata dziewięćdziesiąte
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były takie, że kobiety właściwie nie istniały w kinie. Robiło się u nas
kino gangsterskie...
W latach dziewięćdziesiątych było pani dużo i w teatrze i na dużym ekranie.
No tak, ale jako taki trochę dodatek do mężczyzn. To kino też nie
było interesujące. To był czas transformacji i faktycznie kobieta była
przy mężczyźnie.
A nie istniała osobno?
Tak. Mało było takich filmów, gdzie kobieta jest osią, jak np.
„Róża” Wojciecha Smarzowskiego, czy „Ida” Pawła Pawlikowskiego.

Ja się nie stylizuję, tylko ubieram. To co na
siebie zakładam wybieram ze swoich ubrań,
które należą do mnie, i które kupiłam za
własne pieniądze. Nie przesadzałabym
z tym wyrażaniem osobowości poprzez strój,
co zresztą usiłują nam wmówić styliści,
że to jest jakieś strasznie ważne. Oczywiście
to jak wyglądamy w jakiś sposób nas wyraża,
ale dla mnie to nie jest najważniejsze.
W dobrym kierunku zmierza nasze kino?
Mam taką nadzieję.
Kobiety grają więcej, ale też historie się zmieniają. Nie zachwycamy się już tylko historią i krwawymi obrazkami, ale zaczynamy
lubić pozytywnych bohaterów, takich jak postać prof. Religi, którą
stworzył Tomasz Kot, czy Andrzej Chyra w „Carte Blanche”.
Ta martyrologia przejadła się nam z różnych względów i być
może filmowcy nie tylko przerobili historię, ale też patrzą na nią
trochę inaczej, z dystansu. Przede wszystkim zaczynają dostrzegać
w tej rzeczywistości, która nas otacza jakiś potencjał filmowy. To co
w kinie europejskim zawsze było obecne, a nawet w kinie czeskim,
dla nas było nieciekawe. My od tak zwanych zwykłych tematów
o zwykłych ludziach uciekaliśmy, bo wydawało się nam to nieinteresujące, mało artystyczne, albo mało wartościowe.
A okazuje się, że temat na film leży na chodniku i tylko trzeba
po niego sięgnąć...
Proste historie o prostym człowieku są najciekawsze. Ja teraz
widziałam najnowszy film braci Dardenne z Marion Cotillard w roli
głównej. To historia pracownicy fabryki, która ma nad sobą groźbę utraty pracy. To film wybitny. Nie trzeba ani wielkich budżetów
ani wielkich i skomplikowanych historii, by pokazać coś ważnego
i wzruszającego. Tematem jest człowiek, który jest najciekawszy.
Po czterdziestce człowiek też jest ciekawy?
Dopiero zaczyna być! (śmiech)
Agata Kulesza powiedziała mi kilka miesięcy temu, że ma wyrzuty sumienia, bo zabiera te role, które pani mogłaby idealnie
zagrać. To prawda?
Tak, śmiałyśmy się, że ona teraz wszystkie te "moje role" gra, bo
jest teraz boom na Kuleszę. Agata mówi: Boże, ten boom się zaraz
skończy i potem ja będę siedzieć dwa lata na półce.
Faktycznie siedzi się na półce?
Jest taka prawidłowość, że nasz polski show - biznes, za przepro-

szeniem, jak już się do kogoś przyssie, to wyzyskuje i wymieli do końca, a potem wypluwa i zapomina. I tak rzeczywiście trochę jest. My
się z Agatą śmiałyśmy, że zostaniemy same, no może z Kingą Preis
i paroma innymi koleżankami, które będą grały prawdziwe staruszki, bo nie będziemy sobie robić żadnych botoksów i operacji, więc
wszystkie te role zostaną dla nas i to właśnie my będziemy je brać.
Chciałaby pani taką rolę?
Jak przyjdzie ten moment, to mam nadzieję, że jeszcze ktoś
będzie mnie obsadzał. Myślę, że Danuta Szaflarska postawiła poprzeczkę bardzo wysoko jednocześnie udowadniając, że człowiek
w każdym wieku jest interesujący, jeśli ma dobrą energię i jest pozytywny. Dzięki temu daje światu coś dobrego, a ten świat się odwdzięcza. Też go chce bez względu na wiek.
A pani lubi dawać, dzielić się tym, co ma? Bierze pani udział
w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, jeździ po Polsce i pomaga bezinteresownie. Dlaczego to pani robi?
Bo mam co dać. Jak tylko mogę i mam czas, to zawsze to robię.
Wydaje mi się to naturalne i wręcz obligatoryjne, ponieważ ja dostałam coś od życia. Dostałam możliwość uprawiania zawodu, który
powoduje, że można go obrócić w coś dobrego. Ludzie chcą się
ze mną spotkać, ponieważ znają mnie z telewizora, wiec w bardzo
prosty sposób, który wiele mnie nie kosztuje, mogę dać coś od siebie innej osobie, która żyje w gorszych warunkach i nie miała tyle
szczęścia w życiu, co ja.
Mówi pani: dostałam. Rozumiem, że chodzi o takie przyziemne,
ale bardzo ważne sprawy?
Tak. Jestem zdrowa, mogę się poruszać. Inni tego nie mają, bo
los nie wiedzieć czemu zdecydował inaczej. Jest taka niesprawiedliwość na świecie. Ja wygrałam los na loterii, bo mam coś, co nie
wszyscy mają, więc mogę im pomóc.

Zawód, który wykonuję ma taką cechę, że daje
ludziom, a zwłaszcza mediom prawo albo
swobodę do przyklejania różnego rodzaju
łatek. Ja jestem aktorką o jednej twarzy i mam
świadomość jaka ona jest. Rzeczywiście lepiej
pasuje do grania kobiet zimnych, wyniosłych
niż do tych sympatycznych i miłych.
To ważne, zwłaszcza w świecie, w którym żyjemy. Socjologowie
mówią, że mamy problem z wartościami. Pytanie przez ankieterów o to, co dla nas ważne odpowiadamy, że zdrowie, rodzina itd.,
a w praktyce skupiamy się na drobiazgach, które często nie mają
znaczenia. Pani kilka miesięcy temu odebrała Złoty Krzyż Zasługi,
ale niewiele osób interesowało za co dostała pani takie odznaczenia, ale jak była ubrana...
Ja nie reaguję na takie rzeczy. Cieszyłam się, że moja mama mogła być wtedy ze mną. Była u prezydenta, a dzień po uroczystości
śmiałyśmy się, że nawet pierwszy raz moja mama była na Pudelku
(śmiech).
Myślałam, że aktorka, która gra u Warlikowskiego jest mało
atrakcyjna dla Pudelka?
No chyba jednak jestem, skoro mnie pokazują... Mam wrażenie,
że moje życie nie wiedzieć czemu wzbudza jakieś sensacyjne kontrowersje i niezdrową ciekawość. Szczerze mówiąc mam do tego
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kompletny dystans i przyznam się, że sama podsycam jakąś grę
z mediami.
W jaki sposób to pani robi?
Uwielbiam jak mnie sfotografują w dresie, źle ubraną, albo w jakichś ich zdaniem kompromitujących mnie sytuacjach. Tym bardziej
się cieszę z tego powodu, bo to się później gdzieś ukazuje i ludzie
mogą zobaczyć, że jestem normalna i wychodzę do sklepu w normalnych butach, a nie na szpilkach.
To prawda, że nie znosi pani słowa stylizacja?
Tak, bo ja się nie stylizuję, tylko ubieram. To co na siebie zakładam wybieram ze swoich ubrań, które należą do mnie, i które kupiłam za własne pieniądze.
W kobiecej prasie jest pani znana m. in. z tego, że zawsze jest
świetnie ubrana. Można nauczyć się gustu?
Tego się chyba nie da nauczyć. To wzorce, które wynosi się

z domu. Tym pierwszym wzorcem jest mama, babcia albo ciocia.
Tym człowiek nasiąka, ale to też rodzaj pewnej wrażliwości. Jednemu podoba się różowe, a drugiej zielone. Trudno dywagować, dlaczego tak jest. To gust, o którym się nie dyskutuje.
Wiele osób dyskutuje na ten temat, używając argumentu, że
strój nie pasuje do osobowości...
Nie przesadzałabym z tym wyrażaniem osobowości poprzez
strój, co zresztą usiłują nam wmówić styliści, że to jest jakieś strasznie ważne. Oczywiście to jak wyglądamy w jakiś sposób nas wyraża, bo jest odzwierciedleniem naszego gustu, czy myślenia o sobie
samym, ale dla mnie to nie jest najważniejsze. Dla mnie liczy się
przede wszystkim wygoda i to, że czuję się po prostu sobą.
Czego pani życzyć?
Przede wszystkim więcej czasu wolnego, bo po dwóch latach
posuchy, jak się wszystko odkorkowało, zaczynam narzekać na nadmiar zajęć!
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ALEKSANDER DOBA
Całkiem pozytywny człowiek
Autor: Paulina Błaszkiewicz / Foto: Krzysztof Nowosielski

Jest pierwszym człowiekiem w historii, który samotnie przepłynął Ocean Atlantycki. Mówi
się, że zrobił to wyłącznie dzięki sile mięśni. Prestiżowi Aleksander Doba, a właściwie
Olek, bo tak prosi, żeby się do niego zwracać, opowiada o swojej wyprawie jako podróży
do własnego wnętrza. Opowiada też o prozaicznych rzeczach, z którymi podróżnik zmaga
się podczas wyprawy. W rozmowie nie brakuje wątków romantycznych, bo nawet z tych
składa się dusza Olka Doby. Z jednej strony twardziel walczący z rekinem, a z drugiej
kochający mąż, który wraca do żony z pewnością, że nie zmieniła zamków w drzwiach.

j

esteś bardzo rozchwytywanym człowiekiem, ale nie masz
agenta. Sam umawiasz się na wywiad i spotkania z ludźmi.
Bardzo cenię swoją wolność i swój czas, w związku z tym
lubię mieć nad tym kontrolę. Nie potrzebuję kogoś, kto
będzie organizował mi życie. Jestem turystą kajakowym
i podchodzę do życia jak turysta. Lubię poznawać nowe
rzeki i akweny.

O bliskich spotkaniach z rekinami żaglarze też ci opowiadali?
O tym chyba zapomnieli (śmiech). Moje spotkania z rekinem nie
były tak straszne, jak się spodziewałem. Nie jest tak źle.

Nie każdy turysta pływa po oceanie...
Za oceanem jest Ameryka i to nie jedna, ale dwie, i ja postanowiłem do nich dopłynąć. Do północnej dopłynąłem z Afryki, a do
południowej z Europy, więc trochę tak jak turysta.

Powiedziałeś, że twoje wyprawy są samotne i samodzielne. Dlaczego?
Po to by na końcu móc powiedzieć, że dokonałem tego wszystkiego samodzielnie, że się sprawdziłem, że dałem radę. Prawie
wszystko wziąłem z Polski, oprócz 120 litrów wody kranówki, którą
w marinie w Lizbonie dotankowałem. No i jeszcze taki chleb zwykły
z piekarni wziąłem na tydzień, bo więcej by nie wytrzymał. Reszta
była z Polski i to musiało wystarczyć mi na pół roku. Wiesz, dobrze
przewidzieć wcześniej, czego się potrzebuje.

Długodystansowy?
Dokładnie tak.
Samotny?
Moje wyprawy zawsze były samotne i samodzielne, bez pomocy
z zewnątrz. Nie liczyłem na to, że ktoś mi coś przywiezie po tygodniu, czy po dwóch i uzupełni zapasy. Nie mogłem na to liczyć.
Jesteś pierwszym człowiekiem na świecie, który kajakiem przepłynął Atlantyk. To robi wrażenie...
Atlantyk kajakiem został przepłynięty dotychczas przez dwóch
Niemców, Brytyjczyka i dwa razy przeze mnie. Wszyscy moi poprzednicy startowali z wysp i lądowali na wyspach. Od której wyspy
kanaryjskiej zaczyna się Atlantyk? Nikt tego nie wie, bo nie zaczyna się od żadnej wyspy, tylko od kontynentu do kontynentu. Moi
poprzednicy prawie przepłynęli Atlantyk, ale oficjalnie mówi się,
że przepłynęli. Ja nie chciałem, żeby mi ktoś dogadywał, że prawie przepłynąłem Atlantyk, bo to "prawie" robi różnicę. Jestem tym
pierwszym, który przepłynął ocean z kontynentu na kontynent.
Nie miałeś żadnych obaw przed tak dużą wyprawą? Jak się do
niej przygotowywałeś?
Wróg rozpoznany jest mniej groźny. Ja nie traktowałem oceanu jako wroga, ale jak wielki akwen, na którym chciałem pływać.
Chciałem rozpoznać czego mogę się spodziewać, co może mnie
spotkać. Chodziłem do Biblioteki Akademii Morskiej w Szczecinie,
rozmawiałem z wieloma żeglarzami i w tych rozmowach starałem
się zapoznać z tym, co mnie czeka.

Można się zaprzyjaźnić?
(śmiech) Nie wiem, ja nie próbowałem. Trudno nazwać przyjaźnią
to, jak waliłem tego rekina wiosłem po głowie. On uderzał w kajak
dwa razy i ja mu dwa razy oddawałem, więc byliśmy kwita.

Co jadłeś?
Pierwszy miesiąc jadłem takie jedzenie klasyczne, jak na wycieczki: puszki mięsne, słoiki z pulpetami, czy fasolką bo bretońsku.
Miałem kuchenkę, więc mogłem sobie zagotować wodę, ryż, czy
makaron, ale to jadłem przez miesiąc. Później było już jedzenie liofilizowane, czyli pozbawione wody. Tego jedzenia miałem wystarczająco dużo, starczyło mi do końca i nie zabrakło.
Musiało być niedobre...
Przesadzasz! (śmiech)
Jedzenie to jedno, ale co z resztą?
Na takim kajaku to jest problem... Ja miałem jakiś czas temu
prezentację w bardzo młodej grupie wiekowej, w przedszkolu, do
którego chodzi moja wnuczka i tam dzieci zadały mi takie pytanie:
„Panie, a jak pan sikał?”
I co im odpowiedziałeś?
No jak to co? (śmiech) Miałem taką plastikową butelkę, górę obciąłem, no i było po problemie. Co wysikałem, to wylewałem za burtę.
Człowiek nie tylko sika...
Ale drążysz! (śmiech) Z tymi grubszymi sprawami miałem więcej
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Fot. Archiwum A. Doby
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problemów. Udawałem się na rufę, wystawiałem tyłek za burtę no
i... dalej już sama rozumiesz. Od razu się myłem wodą oceaniczną.
Warunki spartańskie, ale dbałem o higienę (śmiech).
Zaprzyjaźniłeś się z wodą oceaniczną?
Ta woda jest bardzo słona. Pięć razy bardziej słona niż woda
w Bałtyku. Tej wody było pełno, ale czasem miałem luksus, bo mogłem wziąć prysznic ze słodkiej wody. Kiedy widziałem, że zbliża
się duża chmura, przygotowywałem sobie szampon i czekałem aż
lunie.
Mówisz o tym, co się działo podczas swojej wyprawy. Powiedz
mi jak zareagowała twoja rodzina na wiadomość o tym, że zamierzasz przepłynąć kajakiem ocean?
Jeśli wezmę pod uwagę ścisłą rodzinę, czyli żonę i dwóch synów,
to dostrzegam pewne zależności. Im młodszy członek rodziny tym
bardziej entuzjastyczny. Mój młodszy syn, Czesiek po napadach na
Amazonce, których też doświadczyłem, mówił: Ojciec, nie przejmuj
się, Indiana Jones też miał przygody. Z kolei żona była zdecydowanie przeciwna wyprawom oceanicznym.
To jak ją przekonałeś?
Nie przekonałem. Ona do ostatniej chwili miała nadzieję, że ja
zrezygnuję, albo coś nie wyjdzie. Zgody więc nie miałem i nie ukrywam, że to był dla mnie ciężki czas, ale jak już wyruszyłem i już byłem na tym oceanie to właśnie żona mnie najbardziej wspierała.
Mieliście kontakt?
Tak, miałem telefon satelitarny więc mogłem rozmawiać i wysyłać
sms-y. Udzielałem nawet wywiadu przez radio i na bieżąco nadawałem z oceanu. Kiedyś porozmawialiśmy tak z żoną piętnaście minut
i było cudownie, ale koszty były za duże, więc musieliśmy ograniczyć te przyjemności.
Co dała ci ta wyprawa?
Przede wszystkim wolność i niesamowitą przestrzeń. Nikt i nic nie
zakłócało mi wzroku na horyzoncie, wszędzie pusto. To ogromna
swoboda. A wiesz co mi się najbardziej podobało?

Cały czas mnie zaskakujesz, więc chyba nie będę strzelać.
To, że mogłem być z człowiekiem, którego lubię, czyli sam ze
sobą. Byłem ciekawy, jak to wytrzymam. Miałem czas na analizowanie, poznawanie siebie.
Czyli to nie była wyprawa w konkretnym celu, ale taka podróż
w głąb siebie?
No właśnie tak. Kiedyś ludzie udawali się do pustelni, by mieć
czas dla siebie i odseparowanie się od świata. Otacza nas tyle różnych bodźców i problemów, które nas nurtują i nie sposób się wyłączyć. A ja pływając po oceanie, miałem swobodę. Mogłem zajrzeć
w swoją psychikę.
Czego się dowiedziałeś o sobie?
Że jestem całkiem pozytywnym człowiekiem. To był dla mnie całkowity odpoczynek psychiczny i nie odczuwałem tego jako przykrość. Sam byłem ciekaw.
Czy można żyć samotnie i tę samotność wytrzymać?
Można wytrzymać i to wcale nie jest takie złe i nieznośne jak się
wydaje. Ale opowiem ci historię. Długo plątałem się w Trójkącie
Bermudzkim, aż w końcu ster mi się urwał. Musiałem więc płynąć
do najbliższego lądu i to były Bermudy. Miałem do nich jakieś 400
kilometrów i ludzie, którzy tam byli nie mogli się mnie doczekać
i wypłynęli te 200 kilometrów do mnie. Wiedziałem, że są ludzie,
że do mnie płyną, że się spotkamy. Wyczyściłem na tę okazję kajak. Tak się cieszyłem, że po czterech miesiącach niewidzenia ludzi
będę miał gości. Te trzy godziny to były najwspanialsze godziny,
jakie spędziłem na oceanie.
Powiedz, czego brakowało ci najbardziej?
Zwykłych rzeczy: takiego naszego chleba powszedniego i ugotowanych ziemniaków. Co ciekawe, mi nie brakowało wyszukanych
potraw, ale tego co w domu jadłem na co dzień. Gdyby mi ktoś powiedział: Masz tu chleb i ziemniaki to byłbym szczęśliwy. Poza tym
brakowało mi kontaktu z innymi ludźmi, tego uścisku dłoni. Teraz
to oczywiście nadrabiam. Odreagowuję tamten czas, chociaż nie
nazwałbym tego samotnością.

REKLAMA

Sam, ale nie samotny?
Dokładnie tak. To trzeba rozróżnić, bo mnie nikt nie opuścił, nie
zostawił. Byłem po prostu sam ze sobą. Pamiętam jak pewnego
dnia umówiłem się, że z żoną popatrzmy sobie na to samo. Wiesz
co to było?
Księżyc?
Tak. Mogliśmy na niego patrzeć w tym samym momencie. Umówiliśmy się, że spotkamy się przy kraterze Kopernika. Na słońce nie
można się gapić, a na księżyc tak. Wiesz, bo we mnie to taka dusza
romantyka tkwi.
Randka pod księżycem...
Niby drobna rzecz, a cieszy. Odzywałem się też do ptaków, coś
tam sobie śpiewałem. Wiesz, różne rzeczy się robi, jak się jest sam
na sam z przyrodą. Ja miałem bardzo nieregularną dobę. Noce były
dla mnie przyjemniejsze, bo nie było słońca. Mogłem się rozebrać
i płynąć nago, bo za dnia szukałem cienia. Nakładałem białą koszulę, która później była szara, a ja i tak byłem spalony.
Miałeś satysfakcję, kiedy szczęśliwie wróciłeś do swojej żony?
A miałem, i to jaką! Nawet byłem takim przewidującym optymistą, że klucza do zamka nie wziąłem. Pomyślałem, po co miałaby
żona zmieniać zamki. Wierzyłem, że raczej nie zechce tych starych
kości wyrzucić (śmiech).
Masz w głowie jeszcze jakieś szalone plany?
Gdybym wiedział, że mam za tydzień umrzeć, albo za kilka miesięcy, to pewnie nigdzie bym się nie wybierał, ale nie wiem tego. Ja
mówię, że jestem 68 lat młody, a nie stary. Jeszcze do setki trochę
mi zostało, więc myślę... Niedawno ktoś na bazie mojego optymizmu zapytał, że po co zatrzymywać się na setce? I słusznie. Ja zamierzam urządzić 102 urodziny. A młodsi ode mnie będą musieli
do nich dożyć.
Nie ogranicza cię metryka?
W żaden sposób! Czuje się dobrze, wciąż mam młode, głupie
pomysły.
Czego ci życzyć?
Te 102 lata to trochę mało nie? Wiesz co, życz mi tego, czego
ja życzę innym: Żeby realizowali swoje marzenia, zamieniali je na
plany i je realizowali.
Marzenie, plan, realizacja?
Tak jest!
Aleksander Doba – polski kajakarz, podróżnik i zdobywca. Urodzony w 1946 roku zaczął przygodę z kajakiem w roku 1980 w rodzinnych Policach. Wcześniej latał na szybowcach, skakał też ze
spadochronem. W latach 80. przepłynął po przekątnej Polskę,
następnie przepłynął wzdłuż całego polskiego wybrzeża Bałtyku.
W 1999 roku opłynął Morze Bałtyckie, a już rok później, po 101
dniach dotarł z Polski do Narwiku zostawiając za rufą ponad 5000
km. Opłynął też Jezioro Bajkał, a w 2010 r. wyruszył na samotną
wyprawę Transatlantycką z Senegalu do Brazylii. Po trwającym 99
dni samotnym wyczynie i pokonaniu 5394 km dotarł do wybrzeży
Ameryki Południowej, stając się jednocześnie pierwszym człowiekiem w historii świata, który przepłynął Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie przy użyciu siły własnych mięśni.
3 lata później na pokładzie kajaka “Olo”, Doba ponownie pokonał Atlantyk, tym razem z Europy do Ameryki Północnej. Do wybrzeży Florydy dotarł po 160 dniach wiosłowania. Pokonał 4500
mil morskich. W tym momencie miał 67 lat. Za tę wyprawę zdobył
jedną z najbardziej prestiżowych nagród podróżniczych na świecie – tytuł Podróżnika Roku amerykańskiej edycji National Geographic. Na swoje motto obrał nepalskie przysłowie: “Lepiej żyć
jeden dzień jak tygrys niż 100 dni jak owca”.
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Kobiety (na) Maksa
Autor: Daniel Źródlewski / foto: archiwum bohatera

Fotograf Maksymilian Ławrynowicz pokazuje swoje „Kobiety”. Warszawa już widziała.
Szczecin zobaczy w maju. A jest na co i na kogo (!) popatrzeć, ponieważ „Kobiet” Maksa
jest dokładnie trzydzieści jeden.

u

rodził się 27 lat temu w Stargardzie Szczecińskim. Fotografią zajmuje się niemal od dziecka.
Wtedy była jego pasją, dziś – zawodem.
– Mój romans z fotografią jest długi, trudny
i niezwykle namiętny. Od moich prac wiecznie
chcę więcej, mocniej, bardziej. Szukam emocji,
estetycznych gratek, dwuznaczności. Bawię się
formą, a ostateczny wynik często zaskakuje mnie samego. Wpadam
ze skrajności w skrajność: od czystych, chirurgicznych portretów do

brudnych, niedoskonałych form wizualnych. Jestem fotografem
formalnym, lubiącym mocne stylizacje. Lubię swoje zdjęcia… reżyserować – opowiada Maksymilian Ławrynowicz.
Nieuległe kobiety
Fotografuje przede wszystkim ludzi, głównie kobiety. Próbuje zatrzymać w kadrze zmienność i skrajność ich natury. Nie dziwi zatem
temat jego autorskiego projektu – to wizerunki kobiet w stylizacjach
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inspirowanych historią oraz folklorem. To wspaniałe, majestatyczne
władczynie, wyniosłe boginie i tajemnicze demony.
– Nie są to kobiety uległe. Są to postaci niepokojące, namiętne,
budzące respekt – często strach. Słynące z piękna, okrucieństwa
i niezaspokojonych żądzy – opowiada autor.
Stajemy oko w oko ze starożytnymi Eryniami – Megajrą, Tyzyfone czy Alekto, księżniczką Troi – Kasandrą, Cesarzową Rzymu
Messaliną czy… egipskim faraonem – Boską Arsinoe. Są słowiańskie Północnica i Południca, Rusałka i Marzanna oraz hinduskie bóstwa – rządna krwi Kali czy personifikacja kobiety – Parwati. Każda
z fotografii opatrzona jest finezyjnym acz wyczerpującym opisem
przywołującym adekwatne fakty, mity, wierzenia i historie. Pod
pieczołowicie wykonanymi, fantastycznymi stylizacjami i mister-

Ależ wypada, szczególnie, że Zofia Ławrynowicz jest nie tylko politykiem, ale też artystką, malarką i… matką autora, co chyba niektórzy
komentatorzy przeoczyli próbując doszukać się nieobyczajności.
W myśl zasady, że każdy sukces winien być okupiony skandalem,
mamy komplet…
Marzanna, słowiańska bogini zimy i śmierci to studentka i modelka Ogi Ugonoh, o raczej niesłowiańskim kolorze skóry. Za krwawą
Elektrą kryje się subtelna i piękna szczecinianka – aktorka i filolog
– Paula Niemczynowicz.
Wymownym uzupełnieniem fotografii jest cykl siedmiu filmów,
bezpośrednio nawiązujących do idei projektu. Taka forma jest jednak zgodna z nowymi zainteresowaniami fotografa.
– Od jakiegoś czasu flirtuję z formą ruchomą tworząc teasery do

nym makijażem kryją się kobiety prywatnie związane z autorem.
– To moje przyjaciółki i powiernice – zapewnia Maks.

przyszłych sesji, fashionmovie czy etiudy aktorskie. Współpracuję
z polskimi projektantami, markami odzieżowymi, agencjami modeli
i placówkami kulturalnymi.
Warszawska ekspozycja odbywała się w oryginalnych wnętrzach
siedziby jednej z agencji PR w samym centrum przy ulicy Smolnej. Ekscentryczna zmiana biura w galerię intrygowała, zapewniając wernisażowi niepowtarzalną atmosferę. Powtórka już 16 maja
w Muzeum Narodowym w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Ekspozycja oraz wernisaż będzie jedną z głównych atrakcji 10. Europejskiej Nocy Muzeów. Jesienią wystawa zostanie pokazana w Sopocie. Projektowi towarzyszy także wirtualna przestrzeń

Ze skandalem w tle
Oglądamy fantastyczne metamorfozy zawodowych modelek,
ale też… aktorek, prawniczek, pedagożek, filolożek, menadżerek,
studentek, sprzedawczyń, kulturoznawczyń, projektantek… Twarzą
projektu jest Zofia Ławrynowicz – posłanka na Sejm RP. Występuje
w podwójnej roli jako Agrypina i Nemezis, czyli najpotężniejsze kobiety starożytnego Rzymu i Grecji. Ten wybór jeszcze przed wernisażem zaowocował medialnym skandalem. Szczecińskie i stołeczne
media pytały czy posłance na Sejm wypada taka „nieobyczajność”?

www.projekt-kobiety.com.

Boutique Chiara
ul. Ks. Bogusława X 12/2
70-441 Szczecin
tel. 728-964-133

Boutique Chiara
ul. Ks. Bogusława X 11/1
70-441 Szczecin
tel. 734-18-33-44
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Erotyka samochodowa
Autor: Marcin Wiła

Gdyby ktoś zapytał mnie o 10 najładniejszych samochodów, pewnie jednym tchem
wymieniłbym 9 klasyków i Jego. Modernistyczne, włoskie dzieło sztuki o niezwykłej
urodzie - Maserati Gran Turismo.

w

łoskie samochody sportowe najczęściej kojarzone są z Ferrari lub Lamborghini. Te są głośne, ekstremalne
i wyzywające. Jeśli natomiast szuka się
osiągów, ale także elegancji, dyskrecji
i komfortu należy zwrócić się w kierunku Maserati.
Gran Turismo to pełnoprawne, 4 miejscowe coupe o niezwykłej
stylistyce, łączącej agresję i dynamizm z elegancją i subtelnością,
zaprojektowane przez studio Pininfarina. Samochód jest niewiele
mniejszy od Porsche Panamera i ma prawie 4,9 metra długości.
Układ napędowy jest klasyczny, oznacza to silnik umieszczony
z przodu i napęd na tylne koła. Pod maską wersji Gran Turismo S
pracuje silnik o pojemności 4.7 litra i mocy 440 koni mechanicznych, pozwalający przyspieszyć do 100 km/h poniżej 5 sekund
i maksymalnie osiągnąć 295 km/h. Silnik współpracuje z sekwencyjną skrzynią biegów MC-Shift w układzie transaxle. Umożliwia ona
jazdę w trybie w pełni automatycznym lub z ręczną zmianą przełożeń za pomocą łopatek przy kierownicy.

Do prowadzenia Gran Turismo S nie potrzeba licencji wyścigowej. Samochód mimo dużej mocy nie jest tak trudny do okiełznania, jak niektóre Ferrari z centralnie umieszczonym silnikiem. Często
spotkać się można z określeniem „tam gdzie kończy się Maserati,
zaczyna się Ferrari”. To samochód który dodaje blasku i szyku. Nie
jest zabawką. Wymaga szacunku i respektu, ale potrafi się pięknie
odwdzięczyć. Komfortowy, wręcz luksusowy na co dzień, ale może
też przyprawić o gęsią skórkę i wyzwolić jedyne w swoim rodzaju
emocje, których próżno szukać w BMW M3 czy Mercedesach AMG.
Mimo nowoczesnego wyposażenia czuć w nim ducha dawnych samochodów klasy GT, a on sam godnie reprezentuje legendę Maserati w XXI wieku.
To samochód dla dżentelmena, który prowadzi go w skórzanych rękawiczkach i używa drogich perfum, a na fotelu pasażera towarzyszy mu życiowa partnerka. Jednonocne eskapady do
klubu nie są w jego stylu. Jest stały w uczuciach i bardzo często
zostaje ze swoim kierowcą na długie lata. Takie właśnie jest Maserati, uzależnia i kiedy raz się go spróbuje, nie chce się tego
zmieniać.
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czym jeżdżę?

Prestiżowy dom na kółkach
Autor: Andrzej Kus / foto: Jarosław Gaszyński

Jest możliwość, by każdego dnia budzić się w innym miejscu w swoim własnym domu.
Wystarczy wsiąść do kampera - Fiata Ducato i jechać przed siebie. To auto pomieści
sześć osób i oferuje tyle udogodnień, co pięciogwiazdkowy hotel.

f

iat Ducato ADRIA SPORT A 660 DP posiada wszystko to, czego wymagamy na ekskluzywnych wyjazdach. Dopuszczalna masa całkowita to 3500 kilogramów. Auto dostosowane jest dla sześciu osób.
Nawet po rozłożeniu wszystkich łóżek znajdzie się
wystarczająco miejsca do poruszania się po wnętrzu pojazdu. Jeśli chcemy skorzystać z łazienki – nie
ma najmniejszego problemu. W kamperze, w osobnym pomieszczeniu jest bowiem prysznic, umywalka oraz toaleta. Jeśli natomiast
chodzi o kuchnię: została wyposażona w trzypalnikową kuchenkę,
zlewozmywak oraz lodówkę. Samochód ma zamontowany zbiornik
na czystą wodę oraz ścieki, mające odpowiednio 100 oraz 85 litrów.
W kabinie znajdziemy także LED-owe oświetlenie.
Ciekawie zaprojektowana została przestrzeń bagażowa, która znajduje się w schowku na tyle pojazdu. Poprzez zamontowanie specjalnych szyn można w niej przewozić na stojąco dwa rowery. W tym celu
łóżko znajdujące się na samym końcu należy unieść do góry. Oprócz
rowerów oczywiście pozostanie mnóstwo miejsca na bagaże.
Również kabina kierowcy posiada wiele udogodnień. Kamper

zazwyczaj służy do długich wyjazdów, liczy się więc komfort podróży. Dlatego też zamontowane zostały fotele z regulacją wysokości
oraz podłokietniki, zarówno dla kierowcy jak i pasażera. W wyposażeniu można znaleźć radio z odtwarzaczem kart SD, elektryczne
szyby, lusterka czy tempomat. Nie zapomniano też o klimatyzacji.
Nad bezpieczeństwem czuwa system ABS oraz poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.
Adrię Sport można wynająć w szczecińskiej firmie Camp&Trailer
znajdującej się przy al. Bohaterów Warszawy 37F.

Fiat Ducato ADRIA SPORT A 660 DP
Dopuszczalna masa całkowita: 3500 kg
Długość: 7230 mm
Szerokość: 2330 mm
Wysokość: 3100 mm
Silnik: 2300 TD
Cena netto: 55 552 euro

motoryzacja

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Patronuje:

Przygotowania (do) Poloneza
autor: Andrzej Kus / foto: materiały prasowe

W rejs na Polonezie może wybrać się niemal każdy - mówi kapitan jachtu Filip
Gruszczyński. - Przed nami intensywny sezon. Wystartujemy w regatach Baltic
Tall Ships Regata, popłyniemy też w finałach regat okołoziemskich Volvo Ocean Race.

n

a pokładzie Poloneza trwają ostatnie przygotowania do rozpoczynającego się sezonu. Odświeżane są pokład oraz burty,
poprawiane jest funkcjonowanie urządzeń
pokładowych.
– W ramach akcji „Polonez na Wodzie”, już
drugi rok z rzędu, Polonez będzie pływał po
morskich szlakach i przyjmie na pokład młodych ludzi. Młodzież
szkolić się będzie w sztuce żeglarskiej oraz na pokładzie jachtu
weźmie udział w międzynarodowych imprezach skierowanych do
początkujących adeptów żeglarstwa – opowiada kapitan jednostki
Filip Gruszczyński. – Ten historyczny jacht zawita do portów Litwy,
Danii, Szwecji, Norwegii, Szkocji i Irlandii w ramach rejsów szkole-

niowo-stażowych, regat żaglowców Baltic Tall Ship Regatta 2015
i The Tall Ships` Races 2015. Polonez wyruszy ze Szczecina pod koniec maja i skieruje się do Gdyni, gdzie na początku czerwca wsiądzie załoga, która wystartuje w regatach Baltic Tall Ships Regatta
na trasie z litewskiej Kłajpedy do Szczecina. Tu podczas Dni Morza
w dniach 12-14 czerwca odbędzie się finał tych bałtyckich regat.
Wraz z paradą żaglowców Polonez ponownie opuści Szczecin.
Po drodze odwiedzi Kopenhagę i Goeteborg, gdzie będzie odbywał się finał regat wokółziemskich Volvo Ocean Race.
– Będzie to niesamowite spotkanie współczesnych „maszyn”
regatowych i Poloneza, który bił rekordy przelotu przez Pacyfik
czterdzieści lat temu. Ze Szwecji Polonez skieruje się wybrzeżem
i fiordami Norwegii, a dalej przez Morze Północne w kierunki Szko-

REKLAMA

Najpiękniejsze polskie i orientalne wyroby:
kryształowe, szkła sodowego i porcelany.
Grawerowanie okolicznościowych napisów
na szkle lub tabliczkach. Zapraszamy!

Szczecin – Dąbie, ul. Pucka 1, tel. 91 460 01 05 lub 500 000 832, crystal@pro.onet.pl, www.crystal-china.pl
pon.-pt. 9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 14.00
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cji. Dużą atrakcją będzie przecięcie Wyspy Brytyjskiej Kanałem Kaledońskim wraz z poszukiwaniem potwora w Jeziorze Loch Ness.
Będzie to najkrótsza trasa, którą dotrzemy do Belfastu w Irlandii
Północnej na rozpoczynające się regaty The Tall Ships` Races 2015
– mówi kapitan.
Pierwszy etap regat z Belfastu do Norweskiego Alesund to blisko 700 mil morskich, czyli może nawet ok. 8 dni żeglugi. Będzie
to wyścig dla tych żeglarzy, którzy lubią mocne wyzwania. Kolejny
etap towarzyski z Alesund do Kristiansand na południu Norwegii
to rejs bardzo turystyczny obfity w malownicze krajobrazy fiordów
oraz wysp i wysepek. Wyścig numer dwa z Kristiansand do duńskiego Aalborga to szansa na utrzymanie bądź poprawienie dobrej pozycji w regatach The Tall Ships` Races. Finał regat w Aalborgu odbędzie się na początku sierpnia. Stąd już jest nie tak daleko
do portu macierzystego Poloneza – do Szczecina.
Jacht Polonez to jednostka wyjątkowa i wiele znacząca dla historii Polski oraz polskiego żeglarstwa, a jej pierwszy kapitan – Krzysztof Baranowski – to znany, utytułowany żeglarz, który swoje życie
poświęcił upowszechnianiu żeglarstwa, przede wszystkim wśród
młodych ludzi (inicjator powstania m.in. "Pogorii" i "Fryderyka
Chopina" – żaglowców szkoleniowych Szkoły Pod Żaglami).
Akcja "Polonez na Wodzie", powstała by po blisko trzech dekadach wskrzesić jego misję służenia polskiej młodzieży i przywrócić
go na morskie szlaki. Ze względu na burzliwą historię "Polonez"
przez ponad 20 lat niszczał w hangarze, a jego osprzęt sukcesywnie
rozkradano. Dzięki kilku żeglarzom, którym los tego historycznego
jachtu nie jest obojętny udało się uratować jednostkę, postawić
na wodzie i znów zaprosić na pokład młodych ludzi. To dzięki zaangażowaniu kpt. Bruno Salcewicza jacht Polonez przeszedł duży
remont: wymieniono zabudowę wnętrza, wstawiono nowy osprzęt
i urządzenia. Został ponownie zwodowany w 2008 roku. Pływał
przez kilka lat po polskim wybrzeżu po czym zacumował na stałe
w Trójmieście, gdzie przez pewien czas znów stał w zapomnieniu.
W 2014 roku w ramach Akcji „Polonez na wodzie” opiekę nad
jachtem przejęło dwóch młodych kapitanów jachtowych: kpt. Filip
Gruszczyński i kpt. Tomasz Bieliński. Zorganizowali i poprowadzili
na Polonezie kilkanaście rejsów morskich m. in. biorąc udział w regatach The Tall Ships` Races 2014 po Morzu Północnym na trasie
z Norwegii do Danii. Podczas regat nie obeszło się bez przygód.
W jednym z portów Norwegii żaglowiec szkoleniowy Marynarki
Wojennej Francji podczas manewrów portowych doprowadził do
drobnej kolizji z Polonezem i kilku uszkodzeń, które mogły wykluczyć start Poloneza z dalszych etapów regat. Ostatecznie dzięki
wytężonej pracy załogi Poloneza udało się przygotować do startu
w drugim wyścigu regat TTSR.
Obecnie portem macierzystym Poloneza jest Szczecin, a na rejsy
na historycznym jachcie może zapisać się każdy odpowiednio dopasowując swój stopień umiejętności żeglarskich do planowanej
trasy danego rejsu. Na niektóre z nich nie jest wymagane żadne
doświadczenie – podsumowuje kapitan. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych www.poloneznawodzie.pl oraz www.naszrejs.com.
Poloneza można zobaczyć w Marina'Club.
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@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973
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Wszystkie
odcienie szarości
AUTOR WNĘTRZ: Monika Sałata / Pracownia Architektury Wnętrz Sałata / foto: Panna Lu

design

K

lasyczna biel, odważna czerń i subtelna szarość. Do tego ciemne panele,
strukturalna cegła i gres w ziemistych barwach. Minimalistyczne, przestronne
i jednocześnie bardzo funkcjonalne wnętrza to dzieło Pracowni Architektury
Wnętrz SAŁATA. Mieszkanie uzupełniają meble – klasyki designu oraz wyselekcjonowane dodatki wprost z berlińskiego targu staroci. Charakterystyczne dla
pomieszczeń hotelowych zabudowy karniszy oraz kompozycja zasłon dodają
całości lekko teatralnego charakteru. Jasną tonację sypialni przełamują niebieskie akcenty kolorystyczne. Łazienka usytuowana w centralnej bryle mieszkania
stanowi kontynuację barw występujących we wnętrzu.
www.monikasalata.com
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Zaproś wiosnę do domu!
A

sortyment salonów z wyposażeniem wnętrz nie pozostawia wyboru. I dobrze! Dzięki temu, niezależnie od kaprysów pogody, wiosenny
nastrój na pewno Cię nie opuści. Spraw, by w Twym domu zakwitły kwiaty. Mogą być wszędzie – na talerzach, kubkach, obrusach, a nawet
w sypialni. Otul się kwiatową pościelą i pozwól, by... przysiadły na niej motyle, bardzo modne w tym sezonie. Jeśli wyprawa do lasu czy na
łąkę, to tylko na rowerze. Z koszykiem pełnym smakołyków, na zielonej poduszce, jak na soczystej trawie poczujesz, że wiosna w pełni!

Sztućce, Mensa Home

Rękawice kuchenne, home&you

home&you

Wieszak, home&you

Kieliszki, home&you
Konewka, home&you

Komplet pościeli, home&you

Talerz, Mensa Home
Poszewka na poduszkę, home&you

design
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Bieżnik, home&you

Forma do pieczenia, Duka

Talerz deserowy, home&you

Wieszak, home&you

Kubek, Mensa Home

Kosz piknikowy, home&you

Duka

Zegar, home&you

Bidony, Saturn

Patera, Mensa Home

Forma do tarty, Duka
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W STRONĘ
ŚWIATŁA
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7
1. FOSCARINI RITUALS, Cena: 900 zł, 2. SAVOY TWILIGHT, Cena: 4900 zł, 3. BOCONCEPT DROP, Cena: 1589 zł, 4. SLAMP DEVIL, Cena: 8849 zł, 5. BOCONCEPT SATELLITE,
Cena: 1599 zł, 6. MOOI RAIMOND LED, Cena: 6000 zł, 7. SLAMP VELI GOLD, Cena: 1849 zł.
REKLAMA

Kompleksowa obsługa imprez
Organizacja i wynajem sprzętu

biuro@namiotyimprezy.pl, tel. +48 510 045 131
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SKANDYNAWSKIE
INSPIRACJE

7

6

4

5

1. BAREK BLOCK, Projekt: Simon Legald, Producent: Norman Copenhagen, Cena: 924 zł, 2. KRZESŁO ADELAIDE, Projekt: Henrik Pedersen, Producent: BoConcept, Cena:
od 859 zł, 3. WIATRAK NORDAL, Projekt: Nordal, Producent: Nordal, Cena: 449 zł, 4. FOTEL EGG, Projekt: Arne Jacobsen, Producent: Fritz Hansen, Cena: 19450 zł, 5. STÓŁ
ADELAIDE, Projekt: Henrik Pedersen, Producent: BoConcept, Cena: od 1539 zł, 6. REGAŁ OTO, Projekt: Pil Bredahl, Producent: Muuto, D, Cena: 1995 zł, 7. LAMPA BAU,
Projekt: Simon Legald, Producent: Norman Copenhagen, Cena: 798 zł, 8. FOTEL SAND, Projekt: Jose A. Esteban, Producent: Softline, Cena: od 3490 zł
REKLAMA

PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA, TERAPEUTYCZNA I
SEKSUOLOGICZNA DLA OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI, MŁODZIEŻY.
OFERUJĘ SPOTKANIA INDYWIDUALNE, RODZINNE I DLA PAR Z
JEDNYM LUB DWOMA TERAPEUTAMI ORAZ TERAPIE GRUPOWE.

Eliza Omelańczuk

Oferuję Państwu profesjonalną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, seksuologiczną - aby
wysłuchać Was, dać wsparcie i znaleźć rozwiązanie dla Waszego, może jeszcze nie określonego
i wyrażonego problemu. Z mojej strony mogą liczyć Państwo na pełną szacunku życzliwości
i zrozumienia atmosferę popartą zaangażowaniem, wiedzą i osobistym doświadczeniem.
Państwa motywacja do rozmowy jest moją motywacja do poznania Was i pomocy Wam.

ul. Alicji 7

|

Mierzyn-Szczecin

|

tel. 508 288-902

|

www.psychologdlaciebie.com
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Hotel z pomysłem
Amber Suite w Międzywodziu to nie tylko kameralny hotel z pięknymi wnętrzami
i wyśmienitą kuchnią, ale też enklawa spokoju dla dorosłych.

k

ombinacja kameralnego obiektu i miejsca tylko
dla dorosłych to pomysł, jaki mieli właściciele przy
tworzeniu tego oryginalnego hotelu. Nic tu nie jest
przypadkowe ani pospolite. Hotel jest niepowtarzalny, widać w nim ogromną dbałość o szczegóły
– od designu poprzez elementy wystroju, tkaniny,
aż do starannej selekcji personelu. Każda rzecz
została skrupulatnie dobrana: meble w pokojach zaprojektowane
i wykonane na zamówienie, abstrakcyjne obrazy wyśmienitej duńskiej malarki czy tapety sprowadzone z Kanady. Nawet toaleta dla
kobiet na poziomie strefy wellness jest niezwykła. Piękne, rajskie
ptaki odbijają się w dużym lustrze nad nowoczesną konsolą, w której jest wszystko, czego kobieta
może potrzebować podczas odświeżania się
po masażu czy kolacji. Do dyspozycji
gości jest suszarka i prostownica
do włosów, płyn
do demakijażu,
waciki, krem do
rąk, lakier do
włosów oraz miniaturki kosmetyków i perfum.
Butik wypiera
kombinat

Hotele butikowe to fenomen
ostatnich lat. Pierwsze z nich powstały na początku naszego stulecia w historycznych
miastach Europy i stanowiły odpowiedź
na śmiertelnie nudną standaryzację i powtarzalność luksusowych, ale sieciowych
obiektów hotelarskich. Skąd pomysł? Po
latach zachwytów nad liczbą hotelowych
gwiazdek, bogactwem wyposażenia oraz
systemem all inclusive zaczęto przywiązywać większą wagę do atmosfery miejsca,
na którą składają się kolejno jego położenie,
design oraz związani z nim ludzie. Miarą sukcesu stać się miała nie tyle liczba obsłużonych
gości, co jakość ich wakacyjnych wrażeń. Twórcom
hotelu Amber Suite także przyświecała idea, że all inclusive to wyłącznie opcja, nie zaś korzystna okazja. Luksus
wypoczynku w hotelu butikowym to m.in. możliwość swobodnego
korzystania z czasu i wszystkich dostępnych atrakcji w sposób nie-

skrępowany. Dlatego też, jeśli zamiast stołować się wyłącznie w hotelu mamy ochotę próbować specjałów lokalnych knajpek, nic nie
stoi na przeszkodzie.Przy tworzeniu tego oryginalnego miejsca nie
zapomniano o połączeniu ekskluzywności z jak najmniejszą ingerencją w środowisko naturalne. Zastosowano tu rozwiązania, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniki w dziedzinie pozyskiwania energii odnawialnej.
Hotele butikowe to przyszłość
Goście indywidualni szukają wyjątkowego charakteru miejsc,
w których chcą wypocząć. – Grupą docelową naszego hotelu są
osoby ceniące kameralność,
spokój i intymność, unikające pośpiechu – podkreśla dyrektor do
spraw marketingu,
Monika
Tomczak.
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.
Hotelowa restauracja z kuchnią
fusion nastawiona jest na wymagających
smakoszy, doceniających filozofię slow
food. Składa się z dwóch tarasów i klimatyzowanej sali. Mniejszy taras wybierany jest
chętnie na poranną kawę czy śniadanie
na świeżym powietrzu. Zwłaszcza latem,
bo słońce nie opuszcza tego miejsca
od wschodu do zachodu. Dopełnieniem
odpoczynku jest jednak coś znacznie bardziej unikatowego, niż oryginalny design,
a mianowicie… spokój. Położony w cichej
uliczce Amber Suite w Międzywodziu cieszy
się ogromnym zadowoleniem gości, dla których możliwość wypoczynku indywidualnie lub
tylko we dwoje jest jego najważniejszym atutem. Właściciele hotelu, nie oferując dostawek dla dzieci, krzesełek
do karmienia czy animacji dla najmłodszych, stworzyli prawdziwą
enklawę dla dorosłych.

Hotel Amber Suite, ul. Puławska 3, Międzywodzie, www.hotelmiedzywodzie.pl, rezerwacja tel. 730 16 16 16
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GŁOŚNIKI BEOPLAY A9
Autor: Max Radke

Innowacyjność, design, elegancja, wysoka jakość i funkcjonalność - z tego słynie marka
Bang & Olufsen. Niemal każdy produkt tej marki to wzornicze cudo i technologiczny
szczyt. Nie inaczej jest z głośnikami BeoPlay A9.

n

a pokładzie znalazły się dwa głośniki wysokotonowe, dwa średniotonowe oraz 8-calowy
głośnik basowy. Wbudowany wzmacniacz
posiada moc 480 W. Głośniki wykorzystują technologię AirPlay do strumieniowego
przesyłu danych oraz mogą czerpać dźwięk
z połączenia Ethernet. Nie zapomniano również o złączu słuchawkowym oraz porcie USB. Ten ostatni pozwoli
współpracować z większością sprzętu elektronicznego.
Kolumny są dość spore i posiadają średnicę 90 cm. Co za tym
idzie staną się częścią wystroju mieszkania i to dość oryginalnym
elementem. BeoPlay A9 to produkt, który prezentuje się bardzo futurystycznie, na pierwszy rzut oka zupełnie nie przypominając głośników, ponieważ wygląda jak talerz osadzony na trzech nóżkach.
Maskownice można wymieniać i są one dostępne w kilku wariantach kolorystycznych.
Do kupienia: Bang & Olufsen, Warszawa, ul. Limanowskiego
11M, cena: 1.999 euro

REKLAMA

STYL ŻYCIA
PREZENTACJA

Z tańcem przez życie
Autor:  Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

Augustin Equrrola & Joanna Szokalska w pokazie podczs EDF w 2001roku.

Jose Torres podczas warsztatów i koncertu zespołu Projecto Latino
organizowanego przez Astrę we współpracy z Radisson Blu.

To nie jest wyłącznie sport, to przede wszystkim styl życia. Legendarna szkoła tańca
Astra podniosła taniec na wyższy poziom. Nie tylko szkoli wybitnych tancerzy,
ale uczy jednej z najpiękniejszych pasji. I to skutecznie. Od 25 lat.

p

taniec. Najlepiej tańczą dzieci do lat 5 i ludzie
oczątki szkoły nie były takie
powyżej 80-tki. Dlaczego? Bo są wyluzowani
oczywiste. Jej założyciel Jai bardziej naturalni. W szkole wydobywamy
cek Porazik miał zupełnie
z ludzi emocje, a nie tylko uczymy figur tainny pomysł na siebie.
necznych. Rozmawiamy, wspólnie przeży– Byłem przeciwnikiem
wamy. Ludzie są najważniejsi i to oni tworzą
tańca. Grałem w piłkę
Michał Malitowski & Joana Leunis na podium EDF
szkołę.
i chciałem stworzyć klub
W Astrze są to trenerzy, ale także goście, którzy odwiedzali szkopiłkarski na miarę Ajaxu Amsterdam, który wielbiłem – śmieje się
właściciel szkoły. – Taniec w ogóle mnie nie interesował, ale czasem łę przez te wszystkie lata. Znane nazwiska, taneczne osobowości,
inspirujące postaci.
było mi wstyd, że na dyskotekach podpieram ściany…
– Pamiętam moje spotkanie z mistrzami świata Michałem MaliPrzypadek, a może zrządzenie losu zadecydowały, że pan Jacek
towskim i Joanną Leunis – wspomina właściciel szkoły. Kiedy obz piłkarskiej murawy trafił na taneczny parkiet.
– W liceum stwierdziłem, że nieumiejętność tańczenia to zwykły… serwowałem jak Joanna Leunis prowadziła zajęcia w naszej szkole,
obciach - dodaje Jacek Porazik. – Choć koledzy z drużyny piłkarskiej obok pełnego profesjonalizmu, w oczy rzucał się również ogromny
trochę się śmiali postanowiłem, zapisać się na kurs tańca. Zauro- dystans do własnej osoby. Po zajęciach rozmawialiśmy na sto różczyły mnie piękne komnaty Zamku Książąt Pomorskich, szczególnie nych tematów. To naprawdę był wieczór z mistrzynią świata.
Kolejnymi, bardzo inspirującymi spotkaniami były te z Jose Torsala ks. Bogusława gdzie organizowany był kurs. Klimat tajemniczości, kobiety w pięknych sukniach na pierwszym turnieju tanecznym, resem, założycielem pierwszej w Polsce orkiestry salsowej czy z Augustino Egurrolą, znakomitym tancerzem, sędzią i choreografem
wszystko to oczarowało mnie, poczułem się trochę jak w bajce.
i wieloma innymi osobami z których każda zostawiała w naszej szkoMarzenie o własnej szkole zaczęło kiełkować.
– Nie będę wspominał o moich nauczycielach tańca, bo mówiłem le cząstkę siebie. Medale nie są najważniejsze na świecie - uważa
o nich wielokrotnie i do dzisiaj mam do nich wielki szacunek. Na Jacek Porazik. – Wszyscy doskonale wiemy, że taniec towarzyski jest
tworzenie marki Szkoły Tańca ASTRA miały na pewno wpływ również sportem, sposobem na utrzymanie naszego ciała w dobrej kondyinne osoby, będące dla mnie inspiracją. Taką osobą byli na pewno cji. W tańcu jednak równie ważna jest kondycja naszej duszy, nasze
dyrektor Zamku Eugeniusz Kus, mój ówczesny pracodawca i kolega emocje. Na sali choć jesteśmy z partnerem, czasem z całą grupą, to
z parkietu Andrzej Klesyk obecny prezes PZU. Zawsze podziwiałem tak naprawdę jesteśmy z tym, co dzieje się w nas samych.
Astra to utytułowani tancerze, nagrody na najbardziej prestiżoich analityczne zdolności budowania i zarządzania firmą. Kiedy już
działalność szkoły tańca nabrała rozmachu, kluczowym punktem wych konkursach.
W Polsce i na całym świecie, w tym angielskim Blackpool Danstała się inwestycja we własne pomieszczenia. To było niesamowite
wyzwanie. Jakby na życzenie w tym okresie poznałem Piotra Droń- ce Festival. To także największa i najbardziej prestiżowa taneczna
skiego, właściciela biura nieruchomości „Baszta”. Po wielu długich impreza naszego miasta odbywająca się nieprzerwanie od 15 lat
rozmowach wiedziałem, że można zaufać jego wyczuciu po to, aby – Euro Dance Festival, którego są organizatorami i który od samego
początku przyciąga tłumy miłośników tańca.
dzisiaj siedzieć w tym miejscu przy kawie.
To także kadra i ludzie.
Taniec towarzyski nie jest czystym sportem. To także emocje, kli– Życie jest warte tyle, ile warci są ludzie, których spotykamy na
mat i ludzie. Już wchodząc do wnętrza Astry odnajdziemy te trzy
swojej drodze. Sam taniec jest trochę wymówką, trochę sposobem
rzeczy.
– Czasy, w których żyjemy, gonitwa, stres i ciągłe ograniczenia by w życiu się spełnić. Naszą szkołę tworzą ludzie – dodaje Jacek
kulturowe powodują, że zatracamy naturalną umiejętność jaką jest Porazik.
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Siwy dym
- esencja
smaku

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

ędzenie polega na nasyceniu mięsa
składnikami dymu drzewnego, usunięciu części wody i spowodowaniu zmian
w białkach, dzięki którym mięso będzie
nadawało się do spożycia bez dodatkowej obróbki kulinarnej. Dym wędzarniczy otrzymujemy podczas spalania
kawałków drewna i trocin przy ograniczonym dostępie powietrza.
W zależności od temperatury dymu i czasu trwania wędzenia rozróżniamy wędzenie gorące i wędzenie zimne.
Nie ma dla mnie nic lepszego od uwędzonego! Ryby, sery, mięsa dopiero w dymie nabierają szlachetności smaku i aromatów.
Wędzenie to jeden z najstarszych sposobów przygotowania pożywienia wymyślony niezależnie we wszystkich kulturach świata.
Nasi pra-pra nie mogli się mylić, a i względy praktyczne, tyczące
przechowywania nadmiaru jedzenia wpływ na ten wynalazek miały
niemały. "Wędzone dłużej pożyje" śmieją się palacze, ale w całej
tej ironii, prawdy jest wiele. Produkty wędzone, odpowiednio przechowywane, potrafią naprawdę długo zachować swoje walory smakowe. Były w naszej pięknej historii takie czasy, gdy w chałupach,
a konkretnie w części "komorą" zwanej, wisiały przysmaki wszelakie,
ciemne od dymu i aromat smakowitości rozsiewające. A to szynki
z kostką oczywistą, a to kiełbas rozmaitych pęta, gomółki serów, czy
ryby ze stawu pobliskiego dobyte. Kapiący na kromkę chleba tłuszczyk z dopiero co uwędzonego węgorza, to poważne przeżycie kulinarne. Niestety, dziś dla większości niedostępne.
Oto sklep mięsny, nawet ładnie pachnie. Wędliny ślicznie błyszczące zachęcają do kupna. Na hakach połcie wędzonego boczku,
szynki, balerony... wszystko jak z obrazka. Szkoda, wolałbym by były
jak z wędzarni. Znacząca większość tego, co próbują nam sprzedać
jako "boczek wędzony”, nigdy koło dymu nie wisiało! Otóż w przetwórstwie mięsnym używa się preparatów dymu wędzarniczego,
czyli aromatów wędzarniczych. To nawet brzmi niesmacznie, a co
dopiero mówić o smakowych walorach, no i jak tym zakąszać???
Nasączanie wędlin tymi sztucznościami jest tańsze, wydajniejsze
i zgodne z wytycznymi. Bo wędzenie w olchowym, czy jabłonkowym dymie jest be!

Sprawa "Unia Europejska, a wędzenie tradycyjną metodą" wciąż
pełna jest niejasności i ciemnych stron. Siwy dym. Niby jedne produkty wolno odymiać, inne surowo zakazano. Tak? Nie wolno? No,
to hajda na działki i ogródki do wędzarenek osobistych i tych murowanych i beczek zwyczajnych, a przydatnych wielce. I nuże wędzić półgęski, kiełbas zwoje, połcie opasłe i leszczyki, sumy, liny,
twarogi i sery zagrodowe... Już my wam pokażemy dym soczysty
i pachnący.

Otóż w przetwórstwie mięsnym używa się preparatów
dymu wędzarniczego, czyli aromatów wędzarniczych.
To nawet brzmi niesmacznie, a co dopiero mówić
o smakowych walorach, no i jak tym zakąszać???
Bywały takie szczęśliwe chwile w moim długim, niepozbawionym wzlotów i upadków życiu, gdy tak właśnie w okolicy majowej
"Zośki" zasiadaliśmy z Włodkiem przy beczce. Siedzenia z pieńków,
pieńkowy stół, a na nim gotowe do wędzenia sielawy, węgorze, jakiś boczek, kilka serów-twarogów domowego wyrobu. Wędziło się
niespiesznie, dokładając owocowych drewienek i dbając by dym
szedł gęsty, aromatyczny. To był czas i na rozmowę i na zapatrzenie
w różnorodność życia w przydomowym ogrodzie. Także na kieliszeczek, ot, taki dla wzmocnienia dymu. Gdzieś za płotem przebiegło
stado saren, albo zaszczekał zaprzyjaźniony lis. Majowe wędzenie.
Tak różne od tego późno-jesiennego. Zazwyczaj w ciepłych promieniach wiosennego słońca, wśród świeżej zieleni krzewów i drzew.
Ani tej beczki już dziś, ani Ojca-mentora od dymnego smaku. Dobrze choć, że pamięć nie rozwiewa się jak siwy dym.....
P.S. Czytelników, którzy spodziewali się zgoła innych wspomnień
przepraszam, a Twórców filmu dokumentalnego o radiu ABC serdecznie pozdrawiam.

Na miejscu, we wnętrzach o klimatycznym

Szczecin

ul. Rayskiego 26/1
Pn - Pt: od 8:00 do 18:00
Soboty: od 8:00 do 15:00
tel. 91 312 43 36

Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 16 A-G/5
Pn - Pt: od 8:00 do 18:00
Soboty: od 8:00 do 17:00
tel. 91 321 48 08

Koszalin

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1
Pn - Pt: od 8:00 do 18:00
Soboty: od 8:00 do 17:00
tel. 94 316 00 94
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Miłość i szparagi

aj to miesiąc miłości i szparagów. Te drugie znakomicie wpływa na to pierwsze, gdyż od wieków uważano, że szparagi to znakomity
afrodyzjak. Być może przez ich kształt.. Nawet, gdy nie zależy nam na wzmocnieniu libido warto sięgnąć po nie ze względu na ich wartości
smakowe i odżywcze. Szparagi są bogate w witaminy A, B, C, E, kwas foliowy i beta-karoten. Uwielbiali je faraoni i rzymscy cesarze. Jedzmy,
zatem szparagi i kochajmy się!

szparagi z sosem holenderskim
szparagi:
pęczek szparagów
sok z 1/2 cytryny
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru
sos:
3 żółtka
2 łyżki soku z cytryny
1 płaska łyżeczka musztardy
100 g roztopionego masła, schłodzonego
sól
pieprz (daliśmy cytrynowy)
Ze szparagów odetnijcie zdrewniałe
końcówki, ok. 1,5 cm. Zagotujcie wodę
z sokiem z cytryny, łyżeczką soli i cukru.
Szparagi wrzućcie do wrzątku i gotujcie
ok. 5-8 min. Uważajcie żeby ich nie rozgotować! Czas na sos. W garnku zagotujcie trochę wody. W metalowej misce
wymieszajcie żółtka z sokiem z cytryny
i musztardą. Jak woda zacznie wrzeć,
postawcie na garnku miskę tak, żeby nie
dotykała wody. Powoli dodajcie roztopione masło. Sos mieszajcie intensywnie
dopóki nie zacznie gęstnieć. Zdejmijcie
z garnka. Dodajcie pieprz i sól. Szparagi
polejcie sosem. Smacznego!

www.eintopf.pl
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krem ze szparagów
na zimno lub na ciepło
Składniki:
pęczek zielonych szparagów, ok. 500 g, pokrojonych
2 ząbki czosnku, posiekane
1 cebula, posiekana
3 szklanki wody
1/2 łyżeczki soli
1/2 łyżeczki białego pieprzu
1/2 szklanki jogurtu + 2 łyżki do serwowania zupy
1 łyżeczka skórki startej z cytryny
1 łyżka soku z cytryny
1 łyżka oliwy

Szparagi umyjcie, odetnijcie
zdrewniałe końcówki, pokrójcie w 2-3 cm kawałki. Możecie zostawić 2-3 szparagi do
ozdobienia zupy (użyjcie do tego
mandoliny do obierania warzyw).
Na patelni rozgrzejcie oliwę, wrzućcie
cebulę, czosnek, szparagi, wymieszajcie
i smażcie ok. 5 minut. Dodajcie wodę, sól i pieprz,
gotujcie przez ok. 10-15, aż szparagi zmiękną. Odstawcie
zupę do ostygnięcia. Zmiksujcie wszystko. Przecedźcie przez
sito. Dodajcie jogurt, skórkę i sok z cytryny. Jeśli trzeba dodajcie jeszcze soli i pieprzu. Podawajcie na ciepło, bądź wstawcie
do lodówki do ochłodzenia. Przed podaniem dodajcie łyżkę
jogurtu i paski świeżych szparagów. 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
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Kolacja z Dalekiego Wschodu

„Należy starać się trzymać pałeczki swobodnie i lekko, wdzięcznie nimi operując,
nabierając kąski potrawy lub ryżu w małych porcjach i wkładać do ust lekko
rozchylonych, możliwie nie dotykając pałeczek wargami. Wykluczone
jest oblizywanie pałeczek z drobin jedzenia.”

t

a wysublimowana i odrobinę figlarna instrukcja
obsługi pałeczek jaką w swojej książce kulinarnej
podaje Masaru Imamura to tylko część tego, co
ekscytujące w kuchni japońskiej. Począwszy od naczyń, w których podaje się jedzenie, a kończąc na
samych potrawach, otrzymujemy obraz kulinarnej
prostoty, ale bogatej w smaki. Tę kuchenną elegancję odnajdziemy w należącej do Exotic Restaurants restauracji Tokyo.
Wspomniane prostota i elegancja są fundamentalnymi zasadami japońskiej kultury, dotyczącymi także kuchni. Strona wizualna
japońskich potraw jest bowiem niezwykle ważna, ale upragniony
efekt osiąga się przy pomocy prostych składników i środków: rozmaitych metod krojenia, odpowiedniego doboru kształtów i kolorów dań. Tu nawet ilość sosu sojowego jest ściśle określona.
Dla Japończyków jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale
cały rytuał oparty na wielowiekowej tradycji. Przygotowywane po-

trawy muszą być harmonijnie skomponowane. Idealne danie to
takie, w którym smak produktu jest podkreślany przez dodatki.
Ogromnie ważne są przyprawy: imbir, sos sojowy, ziele o nazwie
shiso. W gotowaniu niezbędna jest także sake – mirin, czyli słodka
sake. Najostrzejszą przyprawą w japońskiej kuchni jest wasabi – zielony chrzan. Łagodnym w smaku daniom towarzyszą zwykle tsukemono – delikatne kiszonki z chińskiej kapusty, japońskiej rzodkwi
daikon, marchwi, ogórków i imbiru.
Warto dodać, że sushi nie jest wcale dominującą potrawą w japońskiej kuchni. Zupa miso z trzema kostkami tofu, grzybami shitake, wodorostami i kilkoma krążkami zielonego szczypiorku. Cztery
kawałki surowej ryby udekorowanej i ułożonej na talerzu. Miseczka kolorowych marynowanych warzyw, kawałki rozpływającej się
w ustach wołowiny kobe, ryby, yakimono, czyli wyborne dania
z grilla i na deser jedyne w swoim rodzaju lody z zielonej herbaty.
W Tokyo odnajdziemy te wszystkie smaki, za które odpowiada szef
kuchni Kurosaki – san, autor dzisiejszych specjałów.
ad
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Yakimono Grill (set dla dwojga)
Japończycy kochają grillować, ale trochę inaczej niż my. Owoce
morza, ryby, drób i inne gatunki mięs pieką na ruszcie albo na grillu podgrzewanym węglem drzewnym. Yakitori to japoński szaszłyk,
bardzo popularny przysmak, który składa się z grillowanego kurczaka nadzianego na patyczek, podawany z sosem teriyaki. Podobnie
przyrządzana jest wieprzowina i wołowina. Sam sos teriyaki, który nadaje całości wyjątkowego smaku to kulinarny fenomen. Ta przepyszna marynata składa się z sosu sojowego, cukru bądź miodu i słodkiej
sake – mirin. Wystarczy kropla i danie nabiera nowego charakteru.

Fot. Dagna Drążkowska

Sushi Tokyo
To kolejna wariacja na temat sushi, narodowego dania Japończyków. W skład Tokyo wchodzi sashimi, czyli delikatne surowe mięso
ryb (sushi) i wołowiny (gyuunotataki) podane z przyprawami, np.
z ostrym wasabi. Kolejnymi składnikami są nigiri z łososiem i tuńczykiem będące najpopularniejszą odmianą sushi, maki z tuńczykiem
krewetkami, awokado i japońską rzepą oraz oryginalne avocado
dragon złożone z krewetek, węgorza, awokado, ogórka i majonezu, które swym wyglądem przypomina poćwiartowanego… smoka.
Sushi Tokyo jest lekką, bogatą w smaki propozycją dla kilku osób.
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Siła Manhattanu
Słodki maj

fot. Cukiernia Różowa
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Maj to miesiąc, który szczególnie kojarzy się nam ze słodyczami. Nie szukając i nie
błądząc zbyt długo po Szczecinie warto odwiedzić Manhattan. Czekają tutaj cukiernie,
w których można nabyć wszelkiego rodzaju słodkości - do wyboru, do koloru.

m

aj to także czas komunii, a podczas takiej
uroczystości obowiązkowo na stole pojawia się tort.
Początkowo słowo „tort” było używane
na określenie wszelkiego rodzaju deserów. To jak wyglądał zależało od epoki,
kultury i kraju. Najbardziej jednak popularne są torty okrągłe. Wiązało się to z tym, że kształt koła przypomina
cykliczny charakter życia, słońce i księżyc.
Ciekawostką jest to, że tort urodzinowy wywodzi się z krajów
Europy zachodniej i jego historia sięga od połowy XIX wieku. Bez
względu na historię, ta słodka tradycja, przyjęcia, urodzin i świeczek
jest bardzo miła, szczególnie dla dzieci.
Aby tort był wyśmienity, należy zadbać o jego odpowiednią fakturę, smaczną masę bądź nadzienie oraz skomponować odpowiednie dodatki. Zazwyczaj przekładany jest przecierami z orzechów,
owoców, kremami i dekorowany ozdobami bądź kandyzowanymi

owocami. Można go zrobić samemu, ale to niełatwe i pracochłonne zajęcie, warto zatem kupić gotowy. Do najbardziej popularnych
należy tort śmietankowy, chętnie zamawiane są także czekoladowe
i owocowe. Dla prawdziwych koneserów polecamy tort marcepanowy. Zapraszamy na Manhattan, gdzie znajdziemy cukiernie,
w których można kupić przepyszne zrobione z naturalnych składników i własnoręcznie wyrabiane torty.

Prezes Mirosław Wołosewicz
Manhattan to największe targowisko w Szczecinie
i jedno z najnowocześniejszych w Polsce. Manhattan
charakteryzuje różnorodność i bogactwo asortymentu.
Na co dzień na targowisku działa 300 stoisk. Na Manhattanie znajduje się 9 punktów z artykułami słodkimi.
Wiodące miejsca to Różowa, Wiktoria, Babeczka, Pączuś i Woźniak. Wypieki cukiernicze są również robione na zamówienie,
przez co zawsze są świeże.
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Jarmuż - superwarzywo
W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych warzyw w Europie, po czym został zapomniany.
Obecnie z uwagi na bogactwo wartości odżywczych jarmuż przeżywa prawdziwy renesans
i coraz częściej gości na stołach.

n

ie bez powodu przypisuje mu się miano „wołowiny
wegetarian”. Jarmuż zawiera duże ilości żelaza, a pod
względem zawartości antyoksydantów jest w ścisłej
warzywnej czołówce. Jedna filiżanka tego warzywa to zaledwie 35
kalorii, a zarazem aż 600% dziennego zapotrzebowania na witaminę K. Tylko trochę mniej jest w nim witamin A oraz C. Ponadto
jarmuż zawiera znaczne ilości sulforafanu. Jest to związek o silnych
właściwościach przeciwnowotworowych. Warto też wspomnieć, że
zawarty w warzywie błonnik wiąże kwasy żółciowe i związki cholesterolu, obniżając w ten sposób ich stężenie we krwi i zapobiegając
chorobie miażdżycowej. Ponadto, ten liściasty kuzyn brokułu zawiera składniki, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie naszym
oczom.
Te i wiele innych zdrowotnych właściwości jarmużu sprawia, że
wzbudził on zainteresowanie zarówno gości restauracji, jak i samych
restauratorów. Miejscem, w którym można zjeść dania z tym drogocennym warzywem jest niewielka restauracja położona u zbiegu
Placu Lotników i ulicy Małopolskiej – Rytm Dnia.
Część witamin, jak np. witamina K, rozpuszcza się w tłuszczu, dlatego tak ważne jest, by spożywać jarmuż z odrobiną masła, oliwy
z oliwek lub w towarzystwie dań zawierających inne zdrowe tłuszcze. Godna polecenia jest serwowana w Rytmie Dnia „Polędwica
z dorsza na jarmużu”. Przyjemny wystrój położonej w ścisłym centrum Szczecina restauracji, świetna obsługa i przystępne ceny po-

zwalają w spokoju cieszyć się walorami pysznych potraw. W Rytmie
Dnia, w którym jarmuż można zjeść również na śniadanie, serwowane są także inne dania z tym specjałem. Kucharze doskonale wiedzą jak podać to warzywo, by przyniosło jak najwięcej pożytku dla
naszego organizmu.
Restauracja Rytm Dnia
Szczecin, ul. Małopolska 3, tel. 781 830 822, www.rytmdnia.pl
REKLAMA

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.

Daniel Suchar - właściciel „Daniel's Investment”. Amatorsko
trenuje piłkę nożną, uwielbia
kuchnię śródziemnomorską, ale
najbardziej lubi spędzać czas ze
swoimi córeczkami. Interesuje
się modą, ogląda Fashion TV.
Ubiera się klasycznie, od czasu
do czasu łamiąc modowe konwenanse.

Arkadiusz Prajs, projektant
mody męskiej
Elegancki luz pana Daniela widać
zarówno w stylizacji dziennej jak i
tej bardziej oficjalnej. Podoba mi
się to, że nasz bohater czerń zastąpił błękitem, podkreślającym
kolor oczu. Granat jest również
kolorem dyplomacji, wzbudzającym zaufanie i oznaczającym profesjonalizm o czym pan Daniel
doskonale wie. I bardzo dobrze.
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Joanna Marek – menager firmy
Lars Laj. W wolnych chwilach podróżuje, szuka inspiracji, nowych
smaków i zapachów. Relaksuje
się gotując dla przyjaciół i urządzając nowy dom.

Kolację dla naszych bohaterów ufundowała
Restauracja Rytm Dnia, Szczecin, ul. Małopolska 3.

fot. Jarosław Romacki

Kasia Hubińska,
projektantka mody damskiej
Pani Joanna ma elegancki styl.
Prostotę widać zarówno w kroju
sukienki jak i w stroju codziennym. Uwagę przykuwają nietypowe detale: przeźroczysty pas
w talii, koronkowe falbanki w jeansach i sweterku oraz oryginalne rajstopy. Mocnym akcentem
jest czerwona torba, krótka kurtka z zamkami i klamry w zamszowych kozakach. Kobieco i jednocześnie z pazurem. Bardzo mi się
podoba.
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Co w sercu to na stopach

Amerykański projektant mody Kenneth Cole mawiał: „Przeciętna kobieta zakochuje się
siedem razy w roku. Tylko sześć przypadków to buty”. Z pewnością takie emocje
wywołuje marka Fun In Design, która tworzy buty na zamówienie.
Taką „miłość” można sobie zaprojektować.

f

un In Design to ręczna robota, autorskie projekty i najlepsza włoska skóra. Klienci Fun In Design
współtworzą to, w czym pragną chodzić.
– Protoplastą naszej marki jest australijska firma
Shoes Of Pray. Spersonalizowane obuwie to ich
specjalność – mówi Aleksandra Dąbska, właścicielka szczecińskiego salonu. – W Polsce na ten pomysł
wpadły trzy osoby, żadna z nich nie związana z modową branżą. Wkrótce po Warszawie, skąd pochodzi marka, salony
pojawiły się w Krakowie, Gliwicach i Szczecinie.
Na czym polega fenomen butów Fun In Design, którymi z pewnością nie pogardziłaby nawet Carrie Bradshaw, bohaterka serialu
„Seks w wielkim mieście” i wielka miłośniczka obuwia?
– Klienci mają do wyboru kilka podstawowych modeli m.in. szpilki, balerinki, botki i sztyblety. Każdy z nich ma kilka wariantów szycia
i cały szereg rodzajów i kolorów skór, z których mogą powstać poszczególne elementy buta. Do wyboru są także kolory nici, podeszwy i sznurowadeł – wyjaśnia Aleksandra Dąbska. – Projektowanie,
w którym bierze udział klient, odbywa się przez internetową platformę. Dzięki temu liczba kombinacji kolorów i krojów jest właściwie
niepoliczalna, a każda para butów jest jedyna w swoim rodzaju.

Ubrań w szafie nie musi być wcale na kilogramy, ale buty to zupełnie inna historia. Są często najważniejszym elementem stroju, dodają mu wyjątkowości, kolorytu. Dobra para butów jest na wagę złota.
– Sama należę do osób, które kochają buty – wyznaje właścicielka salonu. -˝Pomysł by ruszyć z takim biznesem wpadł mi do głowy
w czasie przysłowiowego „wietrzenia” szafy. Szukałam czegoś oryginalnego, czegoś, co sama bym nosiła i tak natknęłam się na tę
markę.
W salonie nie tylko zaprojektujemy buty, które możemy już nawet
otrzymać gotowe po dwóch tygodniach, ale także kupimy niektóre
modele na miejscu, wyłącznie w jednym egzemplarzu.
– Jeśli zajdzie taka potrzeba poddamy buty rozciągnięciu a uszkodzone obcasy zrobimy na nowo. Współpracujemy z zaprzyjaźnionym zakładem szewskim. Każda para butów ma gwarancję na dwa
lata – dodaje Aleksandra Dąbska.
W tym sezonie Fun In Design proponuje wszystko co tylko przyjdzie do głowy.
– Ostatnio panie upatrzyły sobie szczególnie złoto, srebro i platynę. Róż także dominuje. Z fasonów popularnością cieszą się botki,
np. w kolorze fuksji – wymienia właścicielka. – Ale tak naprawdę najlepsze projekty powstają przez przypadek.
ad
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Szal 369 zł

Torba 999 zł

Night

Buty 685 zł

Pasek 399 zł
Kombinezon 1315 zł

Kosmetyczka 315 zł

Day

Naszyjnik 419 zł

Buty 945 zł

Torba 945 zł

Kombinezon 999 zł

Weekend MaxMara • Szczecin, ul. Bogusława 43/2 • tel. 914336214 • Facebook/Weekend MaxMara Szczecin
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NOWE SPOJRZENIE
Wraz z wiekiem skóra traci swoją jędrność i elastyczność, tym samym uwidaczniając
coraz to większe niedoskonałości.

j

ednym z najbardziej problematycznych obszarów jest okolica
oczu. Opadająca powieka wynikająca z nadmiaru fałdu skórnego sprawia, że twarz wygląda na przemęczoną i dotkniętą
upływem czasu. Względy medyczne związane z zakresem
widzenia mogą sprawiać poważne problemy, a nawet codzienne
czynności takie jak wykonywanie makijażu oczu mogą skutecznie
utrudniać normalne funkcjonowanie. Rozwiązaniem na tego typu
problem jest m. in. korekcja powiek górnych metodą laserową (laser assisted blepharoplasty).

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, praktycznie bezboleśnie i krótko (do 30 min.). Cięcie wykonywane jest
w miejscu gdzie naturalnie załamuje się powieka, następnie zostaje
usunięty fragment skóry oraz zostają założone drobne szwy. W porównaniu do klasycznej metody chirurgicznej, zabieg jest bezkrwawy, charakteryzuje się szybszym okresem rekonwalescencji. Działanie lasera koaguluje naczynia, tym samym maksymalnie ograniczając
krwawienie. A co za tym idzie minimalizuje ryzyko powstawania
obrzęków lub rozległych siniaków, przyśpieszając proces gojenia.
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cz. 1

KARMIENIE NIEMOWLĄT - FAKTY I MITy
Przyjście na świat dziecka, to dla rodziców wspaniały, ale i trudny czas. Piętrzą się
pytania, mnożą wątpliwości. W tym miesiącu o dylematach związanych z odżywianiem
niemowląt opowiadają pediatrzy z Centrum HAHS: Anna Korlatowicz-Bilar,
Adela Kaźmierczak, Marta Ogrodowska

Fot. materiały prasowe

64

c

zy karmienie piersią jest nadal najlepsze dla mojego
dziecka?
Karmienie piersią jest najlepszym, najbardziej właściwym i najtańszym sposobem karmienia niemowląt. Mleko
matki zawiera składniki niezbędne dla rozwoju dziecka, w najlepiej
przygotowanym składzie i proporcjach. Według wytycznych wyłączne karmienie piersią jest zalecane przez pierwsze 6 miesięcy
życia, jednakże po 4 miesiącu można wprowadzać niewielkie ilości
żywności uzupełniającej.
Co zrobić w sytuacji, gdy nie można karmić piersią?
Trzeba powiedzieć, że istnieją sytuacje kiedy mama nie może karmić piersią. Spotykamy się w praktyce z zaniepokojonymi matkami, które mają ogromne wyrzuty sumienia, poczucie niespełnienia,
z powodu braku możliwości karmienia piersią. Aktualnie na rynku
znajduje się szeroka gama produktów zbliżonych do mleka matki
prawie w stu procentach. W związku z tym, jeżeli tylko możemy to
karmimy naszą pociechę piersią, ale gdy musimy włączyć mieszankę modyfikowaną to możemy to zrobić, najlepiej po konsultacji z lekarzem, celem wyboru najbardziej odpowiedniego preparatu.
Kiedy możemy wprowadzać nowe pokarmy do diety niemowlęcia?
Pierwsze pokarmy stałe należy wprowadzać stopniowo, nie
wcześniej niż w 17 tygodniu, ale nie później niż w 26 tygodniu,
oczywiście najlepiej równocześnie karmiąc piersią. Pokarmy do
diety wprowadzamy pojedynczo co kilka dni, obserwując naszą pociechą. Niektóre mamy, szczególnie dzieci alergicznych, prowadzą
kalendarz, w którym zaznaczają daty wprowadzania nowych produktów i ewentualne reakcje dziecka. Wnikliwa obserwacja dziecka
pomaga w przyszłości lekarzom przy poszukiwaniu potencjalnych
alergenów.
Jakie ilości produktów możemy podawać na początku?
Wprowadzamy produkty stałe w małych ilościach, po 3-4 łyżeczki jednorazowo, obserwując reakcję dziecka. Dzieci reagują bardzo
różnie na nowe smaki, część z nich jest nimi zachwycona, część plu-

je, wzdryga się przy ich podawaniu. Ale proszę się nie zniechęcać,
taka reakcja dziecka nie świadczy o tym, że dany produkt jest odrzucony na zawsze i należy spróbować czegoś innego. Proponujemy
dziecku jeden produkt przez kilka dni, tak aby poznało nowy smak
i go zaakceptowało.
Kiedy należy wprowadzać gluten do diety?
Gluten wprowadzamy do diety w tym samym okresie co pozostałe produkty stałe, czyli pomiędzy 17 a 26 tygodniem życia. Wprowadzamy go w małych ilościach, początkowo 2-3g, co odpowiada
pół łyżeczki kaszki mannej, stopniowo zwiększając w następnych
miesiącach.
Czy ważna jest kolejność wprowadzania produktów stałych?
Kolejność nie ma zasadniczego znaczenia, jednakże preferowane jako pierwsze są warzywa. Należy wybierać produkty ze sprawdzonego źródła, o wysokiej jakości, bezpieczne dla niemowląt.
Czy lepsze są produkty ze słoiczków czy też robione w domu?
Produkty tzw. słoiczkowe, pochodzą z upraw, które podlegają
restrykcyjnym normom. Jeżeli mamy dostęp do warzyw i owoców
ze sprawdzonych źródeł, oczywiście możemy przygotować posiłki
samodzielnie. Warunek podstawowy to bezpieczeństwo produktów, jeżeli jest spełniony, to wybór między daniem ze słoiczka czy
z domowej kuchni powinien być zależny od preferencji rodziców,
ich czasu i finansów.
Jak należy podawać pierwsze produkty uzupełniające?
Oczywiście łyżeczką, która powinna być twarda, np. metalowa
i płaska. Konsystencja powinna być dostosowana do wieku, tak
aby ćwiczyć umiejętność żucia i gryzienia. W 5-6 miesiącu życia
następuje początkowe rozdrabnianie pokarmu językiem, dlatego
też pokarmy powinny mieć konsystencją gładkiego puree. Od 7-8
miesiąca życia dziecko nabiera umiejętności pobierania pokarmu
wargami z łyżeczki, następuje rozwój umiejętności i koordynacji
umożliwiających samodzielne jedzenie. Dlatego w tym okresie
podajemy dziecku pokarmy zmiksowane, ale także posiekane, rozgniecione, podawane do rączki.
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Nowy wymiar
stomatologii protetycznej
Dzisiejsza stomatologia estetyczna proponuje coraz mniej inwazyjne rozwiązania,
spełniające oczekiwania współczesnego pacjenta. Niedoskonałości uśmiechu są często
źródłem wielu kompleksów. Ciekawą propozycję mają eksperci specjalizujący się
w protetyce małoinwazyjnej, o czym opowie dr n. med. Marcin Tutak z Kliniki Aesthetic Dent.

s

łowo „protetyka” zwykle kojarzy się z ofertą kierowaną do osób starszych. Czy to jedyni pacjenci, którym
dedykuje się takie leczenie?
Od wielu lat staram się oswajać pacjentów z nową
definicją protetyki. W dzisiejszym czasach dbałość o uśmiech jest
tym samym co troska o zdrowie, kondycję fizyczną, czy też piękny
wygląd cery, paznokci i włosów. Pacjenci korzystający z dobrodziejstw protetyki nie mają konkretnego wieku, lecz indywidualne
potrzeby i oczekiwania.
Czym zatem różni się protetyka, którą pamiętamy od tej, która
teraz króluje w gabinetach stomatologii estetycznej?
Dawniej ten rodzaj leczenia oznaczał zakładanie protez. Kojarzył
się z widocznymi, mało estetycznymi metalowymi koronami i mostami. Wymagało to znacznego zniszczenia zębów. Obecnie, podejście do leczenia protetycznego zmieniło się całkowicie, a nacisk
położono na ochronę struktury zęba. Pacjentom zgłaszającym się
do naszej kliniki często proponuję rozwiązania małoinwazyjne np.
w postaci licówek.
Czym jest licówka i co różni ją od dobrze znanej „korony”?
Pacjenci zadają mi podobne pytania. Porównuję wtedy licówkę
do takiej „łuski”, która zrobiona jest z porcelany w kolorze dopasowanym do oczekiwań pacjenta. Jej grubość waha się w granicach
od 0, 3 do 0, 8 mm, więc jest bardzo cienka i dyskretna. Korony natomiast stosuje się już tylko w przypadkach absolutnie koniecznych,
np. gdy cały ząb jest zniszczony.

Fot. materiały prasowe

Jakiego efektu może spodziewać się pacjent, który zdecyduje
się na zastosowanie licówek?
Licówka zdecydowanie polepsza wygląd zęba. Może zmienić jego
kolor, zlikwidować trwałe przebarwienia lub ciemne, krępujące przestrzenie między zębami. Licówka jest też sposobem na przywrócenie
kształtu łuku zębowego. Co więcej, możemy także wydłużyć zbyt

Zespół kliniki Aesthetic Dent

dr n. med. Marcin Tutak specjalista protetyki stomatologicznej
krótkie zęby lub też poszerzyć te, które są zbyt wąskie. Dobrze
wykonana licówka nadaje zębom piękny wygląd. Są one nie do
odróżnienia od zębów naturalnych. Wszystko to osiągamy minimalnie ingerując w strukturę zębów.
Czy ta obiecująca metoda zapewnia trwały efekt?
Licówka gwarantuje pacjentom nowy wymiar jakości. Przyjmuje
się, że po 5 latach, aż 95% licówek jest w nienaruszonym stanie. Jeśli
dodamy fakt, że tylko w minimalnym stopniu naruszamy strukturę
zęba, korzyści z zastosowania licówki są niezaprzeczalne. Oczywiście
trwałość licówki zależy od materiału z jakiego jest wykonana. Warto,
aby pamiętać, że warunkiem koniecznym dla efektu końcowego
jest precyzja lekarza protetyka. Stąd zaleca się korzystanie z usług
specjalistów, posiadających nie tylko certyfikaty renomowanych firm
i stowarzyszeń, ale także specjalizację w zakresie protetyki.
Eksperci Aesthetic Dent są uznanymi autorytetami w dziedzinie implantów, protetyki, ortodoncji i ortognatyki. Seria wywiadów z udziałem ekspertów Kliniki jest realizacją jej misji
i działalności na rzecz profilaktyki zdrowotnej. Celem publikacji jest podnoszenie świadomości pacjentów i ich rodzin
poprzez dostarczanie im rzetelnej wiedzy zarówno w zakresie
zapobiegania chorobom uzębienia, jak i leczenia stomatologicznego.

ul. Niedziałkowskiego 47/3 Szczecin tel: 91 424 06 06, www.aestheticdent.pl
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EKSPERT
RADZI
dr n. med. Piotr Zawodny
lekarz medycyny estetycznej
Pisaliście jakiś czas temu o rozstępach, ale nie mogę dotrzeć do
tego artykułu. Proszę o kolejną poradę jak najszybciej pozbyć się
rozstępów po ciąży oraz ujędrnić obwisłą skórę. Jestem szczupłą
osobą, uprawiam sport, a pomimo tego brzuch nie jest płaski. Czy
pozostało mi chirurgiczne wycięcie skóry czy też jest jakiś zabieg,
który mógłby ujędrnić to miejsce.
Rozstępy powstają w wyniku nadmiernego rozciągania się skóry i uszkodzenia sieci włókien kolagenowych w skórze. Gdy już się
pojawią, walka z ich pozbyciem jest bardzo trudna, dlatego bardzo
ważne jest wczesne rozpoczęcie terapii. Pracując na rozstępach
„młodych” efekty są najbardziej korzystne. Zabiegami medycyny
estetycznej możemy zmniejszyć ich widoczność jednak nie zlikwidujemy rozstępów zupełnie. Podstawą sukcesu kuracji jest odpowiednio dobrany laser frakcyjny i zastosowanie go w optymalnym
okresie i z odpowiednią częstotliwością. Laser frakcyjny prócz działania poprawiającego wygląd rozstępów oddziaływuje również na
otaczającą skórę, sprawiając, że staje się ona bardziej napięta i jędrna. Doskonałe efekty w walce z rozstępami można osiągnąć w monoterapii lub terapiach skojarzonych z innymi zabiegami. Mogą być
to zabiegi termiczne działające obkurczająco na włókna kolagenowe czy zabiegi mezoterapii silnie pobudzającej do regeneracji
skutkującą sprężystą i elastyczną skórą.
Witam doktorze! Zbliża się piękny słoneczny okres, ale dla mnie
niestety związany jest on z dużym stresem i niedogodnością zarazem. Nie jestem w stanie żadnymi specyfikami opanować swojego nadmiernego pocenia pach. Gdzieś mi się obiło o uszy, że
można coś z tym zrobić. Proszę o radę.
Nadmierna potliwość pach, dłoni czy stóp może skutecznie spra-

wiać dyskomfort w codziennym życiu. Powszechnym rozwiązaniem
problemu jest ostrzykiwanie toksyną botulinową. W tym przypadku efekt jest czasowy i wymaga powtarzania. Skuteczną i długotrwałą metodą pozbycia się wstydliwego problemu jest zabieg
z zastosowaniem światła laserowego. Krótki impuls o dużej mocy
wprowadzony za pomocą światłowodu powoduje nieodwracalne uszkodzenie gruczołów potowych. Zabieg przeprowadza się
w znieczuleniu miejscowym, praktycznie bezboleśnie. Terapia stosowana jest w nowoczesnych klinikach na całym świecie. W większości przypadków (70%) wystarczy jeden zabieg, aby znacznie
ograniczyć, bądź wyeliminować problem nadpotliwości.
Jestem karmiącą matką. Mam 41 lat. Przed zajściem w ciażę regularnie korzystałam z zabiegu z toksyną botulinową. Czy w chwili
obecnej, kiedy karmię dziecko mogę sobie pozwolić na taki zabieg? Czy nie będzie to miało wpływu na mój pokarm i na moje
dziecko?
Czas kiedy karmi Pani piersią powinien być wolny od inwazyjnych
zabiegów. Niekiedy nawet sam zabieg nie będzie miał wpływu na
pokarm, jednak stres jaki mu towarzyszy może spowodować zanik bądź zmniejszoną laktację. Ponadto, nie wykonuje się badań
doświadczalnych na kobietach ciężarnych i karmiących także nie
możemy stwierdzić czy dany preparat będzie miał wpływ na Pani
pokarm czy też nie. W tym okresie można wykonać inne, mniej inwazyjne, relaksujące zabiegi np. bezigłową mezoterapię tlenową
w celu nawilżenia i odżywienia skóry, która w czasie, kiedy dziecko
czerpie z matki potrzebne również jej substancje odżywcze, może
być sucha, szara i zmęczona. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej proponuję zaplanować po okresie karmienia piersią.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Jak mówić, by nas słuchano
Przedstawi coach Anna Turowska

Jak ognia boimy się wystąpień publicznych. Co zrobić, by niezależnie od rodzaju
wystąpienia (przed zespołem współpracowników, na rozmowie kwalifikacyjnej, egzaminie)
czuć się pewnie i przekazać merytorykę w najprostszy, a zarazem najciekawszy sposób?

o

to 7 rad, dzięki którym staniesz się lepszym mówcą

1. Zmień nastawienie
Jeśli na samą myśl o wystąpieniu czujesz stres to pracę nad wystąpieniami zacznij od swojego mentalnego wystąpienia.
Każdy problem jest do rozwiązania, jeśli tylko wykonasz odpowiedniego rodzaju działania. Najlepszym sposobem jest oglądanie wystąpień innych mówców. Pamiętaj, że nikt nie rodzi się świetnym
retorem. Jest to umiejętność, którą można wyćwiczyć. Im częściej
będziesz występować przed publiką tym szybciej stres zmniejszy
się, aż w końcu zniknie.

2. Przygotuj kilka dni wcześniej merytorykę swojego wystąpienia
Staraj się zrobić wszystko by nie zwiększyć poziomu stresu. Najprościej będzie, gdy kilka dni wcześniej przygotujesz szkic prezentacji, obeznasz się z tematem od ogółu do szczegółu i przygotujesz
się do przemówienia. Dzięki takiemu działaniu poczujesz się pewniej
i nie będziesz myśleć, że nie jesteś odpowiednio przygotowany.
3. Określ cel i grupę docelową
Twoje wystąpienie musi mieć cel, dlatego podczas układania
treści prezentacji zadaj sobie pytanie „ Co chcesz przekazać swoim
słuchaczom” dzięki temu skondensujesz merytorykę odpowiednio
do opracowywanego zagadnienia. Określenie grupy docelowej pozwoli Tobie dobrać język prezentacji. Innym językiem będziesz przemawiać do grupy współpracowników natomiast innym do komisji
egzaminacyjnej bądź szefostwa. Dobierz taki styl wypowiedzi by merytoryka, którą przekazujesz została przez wszystkich zapamiętana.
4. Sformułuj pytania do Twojej prezentacji, które mogą się pojawić

Kolejna rzecz, która pozwoli Tobie zmniejszyć stres podczas wystąpienia to zadanie sobie samemu pytań, które mogą paść z tłumu i przygotowanie na nie odpowiedzi. Postaraj się spisać 5 pytań,
które Twoim zdaniem mogą zostać Tobie zadane. Jeśli się pojawią
z pewnością udzielisz szczegółowej odpowiedzi.
5. Przećwicz swoje wystąpienie przed lustrem
Najważniejsza rzecz to ćwiczenie przed Twoją ostateczną prezentacją. Zwróć uwagę na tembr głosu, wyraz twarzy. Zauważ,
w którym momencie Twoje policzki stają się czerwone. Dzięki tej
czynności masz możliwość osłuchania się z prezentowaną treścią
i poprawy mimiki twarzy. Twój mózg zapamięta to ćwiczenie, spisz
to, co chcesz zmienić na kartce papieru i przy następnym ćwiczeniu
przed lustrem nie popełniaj wypisanych błędów. Dziesięciokrotne
przećwiczenie wystąpienia przed lustrem sprawi, iż ukształtujesz
w sobie nawyk pewności siebie.
6. Zaobserwuj ruchy, jakie wykonujesz podczas przemawiania.
Chcesz by to, co powiesz zostało należycie odebrane? Musisz,
więc należycie się prezentować. Przygotowana merytoryka, dziesięciokrotne przećwiczenie wystąpienia wcześniej sprawią, że poczujesz się pewniej. Wzmocnić pewność siebie można poprzez własną
postawę, ton głosu, kontakt wzrokowy z publicznością oraz częsty
uśmiech. Wybierz 2-4 gestów, po których wykonaniu treść nabierze
mocy. Gesty, które podkreślą wartość danej informacji. Wyeliminuj
pocieranie rąk, patrzenie w sufit, czytanie z kartki.
7. Pamiętaj o interakcji z publiką
Najważniejsza rzecz podczas trwania wystąpienia to interakcja
z publicznością. Moderuj ton swojego głosu, zadawaj pytania osobom, które są odbiorcami w celu upewnienia się, że to co mówisz
jest dla nich zrozumiałe.

www.impactmt.pl, tel.: 606 191 164
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Kopciuszek

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

k

ochamy bajki. Ta o Kopciuszku stała się kanwą
niezliczonej ilości komedii romantycznych, które
z wypiekami na twarzy oglądają przede wszystkim
kobiety. Żony, córki, mamy i teściowe pasjonują się
losami tych skromnych i ładnych (najczęściej biednych) dziewcząt wykorzystywanych przez złe macochy i ludzi o podłych charakterach, by w końcu osiągnąć prawdziwe szczęście i poznać, ba! z wzajemnością zakochać się w jakimś
„księciu z bajki”. Panowie, przyznajmy z ręką na sercu, że i my lubimy bajki. Nie mówię nawet tu o kultowych kreskówkach czy super
bohaterach. Skupię się raczej na biblijnej opowieści o Dawidzie
i Goliacie. Mały Dawid pokonuje olbrzyma Goliata. Da się? Ano da
się. W walce wręcz ten mniejszy nie miałby żadnych szans. Ale od
czego mamy rozum. Zamiast z góry przegranej walki sprytny fortel
z procą i udało się. My kibice kochamy takich Dawidów. Bo magia
sportu właśnie na tym polega, że ten większy, bogatszy, z lepszym
rankingiem wcale nie musi od razu wygrać. Pasjonujemy się, gdy
prawie nikomu nieznana postać wygrywa z faworytem. Cieszy nas
pierwsza w historii bramka Gibraltaru, przypadkowe piłkarskie zwycięstwo Luxemburga czy Wysp Owczych. Ale i my w regionie mamy
naszego, zachodniopomorskiego Dawida. Błękitni Stargard udowodnili, że te wszystkie bajki to nie jedynie wymysły starożytnych
literatów, ale bardzo realne przesłanie także dla czasów współczesnych. „Konia z rzędem” dla kogoś, kto jeszcze dwa miesiące temu
dawałby im jakąś realną szansę. A tutaj proszę półfinał Pucharu
Polski, wspaniała gra i zwycięstwa drugoligowca nad potentatami

naszej piłki. Media, wywiady – sława i popularność w całym kraju.
Jak to możliwe? Za mało znam się na piłce nożnej, aby przeprowadzać jakąś fachową analizę. Cała moja analiza to serducho kibica, które zawsze będzie biło za tymi potencjalnie słabszymi. Nie
wiem, może to był tylko zbieg okoliczności. Może zlekceważenie

Panowie, przyznajmy z ręką na sercu, że i my lubimy
bajki. Nie mówię nawet tu o kultowych kreskówkach
czy super bohaterach. Skupię się raczej na biblijnej
opowieści o Dawidzie i Goliacie. Mały Dawid
pokonuje olbrzyma Goliata. Da się? Ano da się
przez dużo wyżej klasyfikowanych przeciwników. Ale cokolwiek by
to nie było nie odbierze dzielnym stargardzianom satysfakcji, że
sprawili tak ogromną niespodziankę. Wygrali ambicją, wolą walki
i przygotowaniem fizycznym. Przeciwstawili się gwiazdom i wielkim
budżetom. Napędzili sporo strachu tym teoretycznie najlepszym.
Pokazali, że tak naprawdę sport to nie tylko pieniądze. Że ciągle
jeszcze ważny jest „fun”, a w sportowej walce wszystko jest możliwe.
Że Kopciuszek może stać się królewną, a Dawid wygrać z Goliatem.
Brawo Błękitni!
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Tenis na Tenisowej
Szkoła tenisa Rafała Smyły prowadzi zajęcia tenisa od 1993 roku.

w

naszej ofercie znajduje się: Szkolenie dla osób dorosłych – Treningi prowadzone są indywidualnie
lub w grupach 2-4 osobowych w zależności od poziomu zaawansowania i intensywności gry. Przedszkole tenisowe –
zajęcia dla najmłodszych dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Szkółka dla
dzieci i młodzieży – podczas wakacji organizuje obozy tenisowe
dla dzieci i młodzieży na każdym poziomie zaawansowania. Szkolenie osób na wózkach inwalidzkich prowadzone od 1998 roku –
obecnie 20 osób i ponad 100 osób upośledzonych intelektualnie.
W okresie wakacyjnym organizujemy obozy tenisowe dla dzieci
i młodzieży. Obozy organizowane są w ośrodku wypoczynkowym
"Kusy Dwór".

REKLAMA

Rafał Smyła
Profesjonalny instruktor tenisa, licencjonowany trener
Babolat – 604 559 851
Jakub Bochan
Instruktor tenisa ziemnego – 783 554 667
Rezerwacja kortów - 503 408 797
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się
w naszym obiekcie w Szczecinie na ulicy Tenisowej 38
www.rafaltenis.com.pl
smylar@wp.pl
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Teraz Golf
Młodziutki, 21-letni Amerykanin Jordan Spieth wygrał najbardziej prestiżowy turniej
golfowy Masters 2015 i w niedzielę 12 kwietnia założył zieloną marynarkę. To jedna
z najbardziej rozpoznawalnych nagród we współczesnym sporcie. O tytule tym marzą
wszyscy golfiści grający zawodowo, na najwyższym światowym poziomie. Wszyscy
wielcy trenują i czekają (czasami do pięćdziesiątego roku życia), na ten sportowy zaszczyt.

turniejów gra 12 milionów golfistów. Łącznie rocznie Amerykanie
rozgrywają 455 milionów rund na ponad 15 tysiącach obiektów
golfowych. Ale te liczby wcale nie oznaczają poczucia zadowolenia. Cały czas badane są aspekty, które powodują wzrost lub osłabienie koniunktury: szybkość gry, efektywność finansowa, przyrost
nowych adeptów – szczególnie juniorów. Generalnie po kilku latach recesji golfowej, po załamaniu w roku 2008, golf wraca na
poziomy wzrostowe, a wspomniani wcześniej mistrzowie są
nieodzownym elementem tej
znaczącej gospodarczej układanki. W Polsce golf również
rozwija się, ale napotyka wiele
przeszkód. Zbyt często na jego
temat negatywnie wypowiadają się osoby, które nie mając
doświadczenia czy styczności
z tym sportem powielają stereotypy. Golf, jak każdy inny sport
nie będzie odpowiadał każdemu i podkreślam – powodem
wcale nie są pieniądze. Obcowanie z naturą i wypoczynek na
świeżym powietrzu, spotkania
z ciekawymi osobami, rywalizacja, ale przed wszystkim rekreacja i oczywiście poszerzenie
horyzontów biznesowych – tych
rzeczy należy szukać w golfie.
Dlatego będę namawiał wszystkich: nie musicie grać w golfa,
ale dajcie sobie szansę – spróbujcie. Będziemy poszukiwać „golfowego Małysza”, który porwie
młodych juniorów do uczestniczenia w tej przygodzie, przygodzie
bo golf, to nie tylko sport.
Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park
fot. Jarosław Gaszyński

t

ym razem młokos, który nie doświadczył jeszcze
wielkiego stresu turniejowego, nie poznał gorzkiego smaku nietrafionych puttów z najbliższej
odległości, nie popadł w tarapaty przeszkód wodnych, przez cztery dni w praktycznie niezagrożony sposób wygrał Masters! Wskoczył na pierwsze
miejsce rankingu PGA TOUR oraz otrzymał czek
na 1.800.000
USD. Narodziła się nowa wielka
gwiazda. W pokonanym polu
Jordan pozostawił głównego
faworyta, numer jeden na świecie Irlandczyka Rory McIlroy,
najbardziej lubianego amerykańskiego golfistę Phila Micklesona, Anglika Justina Rose
i Tigera Woodsa, który wciąż
jest niesamowicie popularny
i wrócił do gry po wyleczeniu
kontuzji. W czołówce znaleźli się również Hiszpan Sergio
Garcia, Szwed Henrik Stenson
oraz Japończyk Hideki Matsuyama. Nieprzypadkowo przywołuję graczy, którzy są gwiazdami w swoich krajach i na swoich
kontynentach. Stanowią oni
wzór, magnes i jednocześnie
„siłę pociągową” dla dyscypliny, którą reprezentują. Dzięki
nim branża golfowa ożywia się.
W Stanach Zjednoczonych jest
to już „przemysł golfowy”, a liczby są imponujące. Skutki gospodarcze wyrażają się rocznie liczbą 70 miliardów dolarów, w tym 4 miliardy pozyskuje się w akcjach charytatywnych. Branża golfowa daje
zatrudnienie ponad 2 milionom pracowników. W 140 tysiącach
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Golf nie tylko dla starszych
Autor: Jerzy Chwałek / foto: Jarosław Gaszyński

Coraz większa popularność golfa sprawia, że rodzice widzą możliwość zrobienia kariery
przez ich dzieci w tej dyscyplinie sportu. A jeśli nawet z dziecka nie wyrośnie drugi Tiger
Woods, to zaszczepienie bakcyla do golfa w dzieciństwie, pozostanie na całe życie.
REKLAMA
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akt, że golf od przyszłego roku w Rio de Janeiro będzie dyscypliną olimpijską sprawił, że również w Polsce nastąpiła jego znaczna popularyzacja. Już przed
czterema laty wszystkie incjatywy dotyczące rozwoju golfa wśród najmłodszych zostały przekształcone
we wspólny projekt – Narodowy Program Rozwoju
Juniorów.

Wzory z Ameryki

Jego realizacja ma stworzyć piramidę selekcji do golfa wyczynowego, w szczególności zwiększenia liczby zawodników w wieku juniorskim uprawiających ten sport. Program został opracowany pod
nadzorem Michaela O'Briena, amerykańskiego trenera polskiej
kadry, który sprawuje jednocześnie funkcję dyrektora ds. edukacji
w PGA Polska.
Ten nieco tajemniczy skrót oznacza Stowarzyszenia Instruktorów
Golfa, które powstało 1993 roku. Prowadzi ono edukację członków
poprzez organizowanie kursów i szkoleń, a także turniejów dla
wszystkich zrzeszonych w PGA Polska.
A jak wygląda codzienna praca z najmłodszymi w Binowo Park
Golf Club?
– W grupie najmłodszych prowadzimy zajęcia z dziećmi od szóstego roku życia - mówi jeden z trenerów Kacper Bobala. - Trafiają
do nas nawet młodsi, ale z nimi prowadzimy raczej zajęcia indywidualne.
Trenujący w Binowie młodzi ludzie podzieleni są na 3 grupy.
Pierwsza obejmuje dzieci od 6 do 10 lat, następna od 11 do 14,
a w trzeciej są starsi - do 18-latków włącznie. Razem trenuje w Binowie czterdzieścioro młodych adeptów golfa.
– Wiadomo, że szkolenie sześciolatka odbywa się w formie zabawy – opowiada Bobala. - Rozwija ona motorykę dziecka, ale jednocześnie te cechy, które potrzebne są golfiście. Dzieci rzucają czy też
toczą piłki do wyznaczonego celu, albo rzucają nimiÉ w swojego
trenera, ubranego w specjalny rzepowy strój. Te ćwiczenie mają wyrobić u najmłodszych celne oko – dodaje.
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, przy czym jeden
z nich to zajęcia integracyjne dla wszystkich trzech grup.
Wakacje z golfem
Sprawdzoną i bardzo dobrą formą szkolenia młodych golfistów
są wakacyjne obozy juniorskie, przez które przewinęła się większość polskich młodych zawodników (do 30-ego roku życia), bo
klub w Binowie organizuje je od 15 lat.
– Sam brałem w nich udział i dały mi najwięcej korzyści - mówi
Kacper Bobala, który pracuje jako trener, ale przede wszystkim jest
zawodowym golfistą.
Na prestiżowe obozy wakcyjne przyjeżdżali i robią to dalej młodzi golfiści z całej Polski. A najlepszym przykładem jakości zajęć jest

Adrian Meronk, który zaliczał wakacyjne obozy w Binowie. Obecnie
ten 21-latek, jest w pierwszej "50" amatorów na świecie.
– Im szybciej zaczyna się grać w golfa, tym lepiej - mówi Bobala.
– Nie musi to być regułą, ale w przypadku Meronka tak jest, bo na
polu przebywał już jako 3-latek, gdy ganiał z kijem za swoimi rodzicami grającymi w golfa.
Co musi mieć dziecko udając się na pierwsze zajęcia?
– Uśmiech na twarzy, a resztę zapewniamy w klubie - mówi Bobala. - Torba golfowa dla dziecka od 6 do 8 lat zawiera tylko 3 kije,
a później po każdych dwóch latach trzeba mieć jeden kij więcej
– dodaje.
Taki komplet dla najmłodszych można kupić już za 350 zł.
Graj w golfa z Czerkawskim
W celu jeszcze większej popularyzacji gry w golfa, rusza właśnie
program PGA Polska Junior Academy. Jego głównym założeniem
jest zachęcenie jak największej ilości dzieci do regularnego treningu poprzez stworzenie im odpowiedniego środowiska do uprawiania tej dyscypliny sportu.
Jednym z założeń programu jest nagradzanie klubów oraz trenerów za pozyskiwanie nowych juniorów oraz za ich wyniki. Na koniec
sezonu dla instruktorów prowadzących autorskie programy przygotowano nagrody finansowe, które zostaną przyznane na podstawie specjalnej punktacji.
W akcji PGA Polska Junior Academy ma wziąć udział 20 ośrodków golfowych, 30 trenerów i 150 dzieci, które będą grały bezpłatnie na obiektach golfowych, co ma zapewnić pozrozumienie PGA
Polska z właścicielami tych obiektów.
Twarzą kampanii będzie najlepszy w historii polski hokeista, a teraz bardzo dobry golfista, Mariusz Czerkawski.
REKLAMA
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Artystyczne granice
fot. materiały prasowe

dokumentacja fotograficzna, filmowa i wydawnicza Galerii Białej. Na wystawę wstęp
wolny.
nath

sta Polskiego Baletu Narodowego – Jacek
Tyski, kostiumy Marta Fiedler, scenografia
to dzieło rozchwytywanego designera Roberta Majkuta. Zapraszamy do wytańczonej
Krainy Czarów.
nath

Czary na pointach

Pustki i akordeony

Szczecinianie z kolei podziwiać będą prace lubelskich twórców – Tomasza Bielaka,
Anny i Ireny Nawrot, Jana Gryki, Mariusza
Tarkawiana czy Uli Pieregończyk. Uzupełnieniem prezentacji będzie archiwalna
REKLAMA

fot. materiały prasowe

zczecin w Lublinie, Lublin w Szczecinie. Przez cały maj w szczecińskiej
Miejskiej Galerii Sztuki 13 Muz oraz lubelskiej Galerii Białej można oglądać wystawy „Przejścia Graniczne”, będące efektem
współpracy obu ośrodków sztuki współczesnej. Wspólny projekt Muz z oddaloną
o ponad 600 km słynną Białą ma symboliczny wymiar w kontekście geograficznym
i… granicznym – spotkanie wschodu z zachodem. Kuratorzy wybrali grono artystów
utożsamiających się z dwoma galeriami,
a spośród ich dorobku obiekty najbardziej dla galerii reprezentatywne. Tematyka prezentowanych prac jest bardzo
różnorodna, podobnie media – obrazy,
grafiki, obiekty, instalacje, fotografie oraz
filmy. Lublinianie zobaczą u siebie prace
m.in. Piotra Klimka, Kamila Kuskowskiego, Keda Olszewskiego czy Agaty Zbylut.

fot. materiały prasowe
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n

a scenie Opery na Zamku, po wielkich sukcesach „Ogniw” oraz „Dziejów Grzechu”, znów sztuka baletowa. Tym
razem to propozycja dla najmłodszych
widzów, choć nie tylko… 30 maja o 19.00
w hali Opery odbędzie się premiera baletu
„Alicja w krainie Czarów”. Spektakl inspirowany jest nie tylko powieścią Lewisa Carolla, ale też słynnym filmem Tima Burtona
z niezapomnianą kreacją John’ego Deepa
oraz szczecinianką (!) Mią Wasikowską w tytułowej roli. Twórcami operowego widowiska są najzdolniejsi polscy artyści młodego
pokolenia – autorem muzyki jest doceniany
kompozytor i dyrygent Przemysław Zych.
Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury to
jedyny w ostatnich latach balet pisany na
zamówienie z udziałem pełnej orkiestry
symfonicznej. Realizatorzy zapowiadają, że
muzyka będzie niezwykle bogata, a obok
tradycyjnych instrumentów pojawi się także elektronika. Choreografię tworzy soli-

n

owy gmach Filharmonii wciąż zachwyca, jednak nie mniej ciekawy
od walorów architektonicznych jest repertuar. Wśród majowych propozycji szczególnie polecamy dwa muzyczne wydarzenia, dzień po dniu: 22 i 23 maja. Najpierw
w Sali Złotej wraz z Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii Szczecińskiej zagra uznawany
za ewenement na rynku muzycznym Motion Trio, czyli światowej sławy akordeoniści
– Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek i Marcin Gałażyn. Koncert poprowadzi dyrygent
Radosław Labahua. Kolejny z koncertów, to
muzyczno - architektoniczny eksperyment:
w nieodkrytej jeszcze akustycznie przestrzeni elektryzującego holu wystąpi jeden
z najoryginalniejszych polskich zespołów
– Pustki. Muzykom towarzyszyć będzie
kwartet smyczkowy Orkiestry Filharmonii
Szczecińskiej. Zapowiada się niezwykły, nastrojowo - poetycki wieczór, bo Pustki odważnie sięgają po polską poezję. Usłyszymy
teksty Broniewskiego, Wyspiański, Wawiłowa, Gajcego czy Leśmiana, a muzykę która towarzyszyć będzie słowom wielkich
mistrzów, a tworzoną przez Pustki, można
określić jako wymagającą, lecz nie pozbawioną melodii. Bilety na oba koncerty dostępne są w kasie Filharmonii oraz na www.
filharmonia.szczecin.pl.
nath
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Nie spać!
Zwiedzać!

szym miłośnikom piękna dedykowany
jest Kids Love Design. Festiwal odbędzie
się już po raz czwarty. Od początku towarzyszy mu hasło – Dla dzieci o designie
dorosłych. Dorośli o designie dla dzieci.
Niezmienna jest też główna idea – uzmysłowienie najmłodszym, że każdy przedmiot został przez kogoś zaprojektowany.
Kolejna edycja imprezy to prezentacja polskiej sztuki użytkowej. Jednym z najważniejszych punktów bogatego programu

tle księżyca otworzyło ponad 50 podmiotów – nie tylko muzea czy galerie ale także
teatry, ośródki kultury, urzędy, biblioteki,
antykwariaty, szkoły, kawiarnie, a nawet
sklepy. Tej nocy każda z instytucji szykuje
specjalne atrakcje, nie ograniczające się
już wyłącznie do wystawiennictwa. Należy spodziewać się koncertów, pokazów,
projekcji, warsztatów, spotkań, degustacji,
itd., itp. Szczegółowy program jubileuszowej 10. Europejskiej Nocy Muzeów odnajdą Państwo w pierwszych dniach maja na
stronie internetowej koordynatora akcji –
Muzeum Narodowego w Szczecinie (www.
muzeum.szczecin.pl)
nath

będą wystawy: „Mustknow! czyli co dzieci
(i nie tylko) powinni wiedzieć o POLSKIm
DIZAJNie”, „Przygoda za miastem – w poszukiwaniu polskiego dizajnu” oraz „Kto Ty
jesteś?”. Wśród eksponatów m.in. meble,
ceramika, tkaniny, zabawki oraz animacje
i doświadczenia interaktywne. Odbędą się
także kreatywne warsztaty, kontynuowany
będzie projekt społeczny CommonRoom,
będzie też architektoniczno-krajoznawcza
ekspedycja do Berlina. Udział w wydarzeniach festiwalu jest bezpłatny, nie ma ograniczeń wiekowych. Szczegółowy program
oraz informacje w serwisie internetowym
www.dsgnfestival.com.
nath

Dizajn dla małych

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

w

noc z 16 na17 maja nie należy
spać. Należy zwiedzać! Już po raz
10. w Szczecinie odbędzie się Europejska
Noc Muzeów. Idea nocnego zwiedzania
wywodzi się Berlina, gdzie od blisko 20
lat organizowane są Długie Noce Muzealne (Lange Nacht der Museen). Idea
przeszczepiona na polski grunt bardzo
szybko się przyjęła – w samym Szczecinie
co roku bierze w niej udział około 30 000
osób. Zwiększa się także liczba instytucji –
w ubiegłym roku swoje podwoje przy świe-
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p

rzez cały niemal miesiąc, od 8 maja,
szczecińską Trafostacją Sztuki zawładną… dzieciaki. To właśnie najmłodREKLAMA
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Szczecin
miał głos

którą wystąpiły: Chór Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Szczecinie, Chór
Kombatant, Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Chór
Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego
ZUT w Szczecinie (CHAPS), Chór Akademii Morskiej w Szczecinie i Chór Opery na
Zamku.
kt

grają Grubson, Eldo, Zeus, Quebonafide,
Rasmentalism oraz Bonson&Matek. Finał
Juwenaliów (23.05) będzie niezwykle…
kolorowy. Po raz pierwszy w Szczecinie
odbędzie się Splash of Colors czyli popularna w świecie zabawa polegająca na wyrzucaniu w górę przez tysiące ludzi różnokolorowych proszków, które tworzą wielką
chmurę barw.
nath

fot. Marek Hołowacz

Muzyczna
wyspa

Maluchy w kinie

REKLAMA
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kwietnia cały świat obchodził Światowy Dzień Głosu, ale Szczecin
postanowił świętować także 18 kwietnia.
Obchody rozpoczął koncert inauguracyjny
z wykonaniu Chóru Kameralnego i studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, a dwa
dni później w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja naukowa, która zgromadziła mnóstwo
zainteresowanych słuchaczy. Specjaliści
foniatrii, laryngologii, psychologii i neurologii w naukowym stylu wprowadzili gości
do świata głosu i słuchu. Gościem specjalnym obchodów był profesor Janusz
Niziołek. Szczecinianie i turyści chętnie
korzystali z warsztatów beatboxowych,
prowadzonych przez Jakuba Bessaraba,
znanego jako Pan Trol czy otwartej lekcji
śpiewu u specjalistów z Akademii Sztuki.
Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, na których czekały warsztaty emisyjno-aktorskie. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się także warsztaty aktorskie w Teatrze Polskim oraz pokonkursowa wystawa
plakatów, stworzonych przez studentów
w pracowni profesora Lexa Drewińskiego
z Akademii Sztuki. W Cafe Popularna można było obejrzeć m.in. zwycięski plakat autorstwa Anny Wanatowicz, który promował
tegoroczne obchody. Koncert Finałowy
który odbył się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, zgromadził wielką
rzeszę miłośników muzyki chóralnej, przed

fot. materiały prasowe
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t

o impreza dla studentów, dla tych
co studentami się czują lub chcą poczuć, to także impreza dla fanów dobrej
muzyki. Cykl plenerowych koncertów powraca na Łasztownię, trwać będzie od 20
do 24 maja. Obok muzycznych akcentów
jak zwykle szereg wydarzeń towarzyszących – korowód, bieg nocny, zawody, wystawy, spotkania… Zostańmy jednak przy
muzycznej stronie studenckiego święta.
Na Łasztowni zagrają tuzy polskiej ceny
muzycznej. Pierwszego dnia (20.05) żywiołowy Enej, rockowa Coma oraz punk
rockowy The Analogs. Kolejny wieczór
(21.05) to nowe królowe polskiej muzyki
– Brodka i Mela Koteluk oraz rozkołysane
dźwięki Mesajah. Muzyczne Juwenalia zakończy hip-hopowy festiwal (22.05) – za-

w

zmieniającym swoje oblicze szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich,
równie intensywnie co budowlańcy prowadzący prace remontowe, pracują animatorzy. W maju rusza wyjątkowy cykl adresowany do najmłodszych – Przedszkolak
w kinie. Podczas oryginalnych warsztatów
dzieciaki wprowadzone zostaną w fascynujący świat interaktywnej zabawy inspirowanej sztuką filmową. Każde ze spotkań
składać się będzie nie tylko z kreatywnych
warsztatów ale przede wszystkim projekcji
filmu. Projekt podzielony został na dwa cykle: pierwszy dedykowany jest przedszkolakom, drugi dzieciakom nieco straszymy
(klasy I-IV). Wśród prowadzących projekt
między innymi fotografka i animatorka kultury Natalia Jurgiel reżyserka, scenarzystka i twórca filmów animowanych – Izabela
Plucińska oraz plastyczka Kornelia Tumanowicz. Na wszystkie wydarzenia projektu
wstęp wolny, z uwagi na ograniczoną ilość
miejsc organizatorzy proszą o wcześniejsze
zgłoszenia. Szczegółowe informacje odnajdą Państwo w serwisie internetowym www.
zamek.szczecin.pl.
nath

kultura

79

Winylowy przedmiot pożądania
Pomimo wzlotów i upadków to od stu lat nadal bardzo chodliwy towar. Płyta winylowa ma się dobrze, do tego
stopnia, że w ekonomicznych podsumowaniach wyprzedziła płytę kompaktową. Czarny książek jest nieustająco
przedmiotem pożądania wielu osób. W czasach, łatwego dostępu do wszystkiego, w tym muzyki, stanowi coś
wyjątkowego. Kształt, zapach i przede wszystkim brzmienie. Muzyka z winylu brzmi najczyściej, najlepiej.

r

fot. Hubert Grygielewicz / Szczecin Główny

ecord Store Day, który na całym świecie, od ośmiu lat celebruje wyjątkowość tego nośnika (zawsze w kwietniu),
po raz pierwszy obchodzony był w Szczecinie. W industrialnym wnętrzu OFF Mariny spotkali się wystawcy, artyści a także
zwykli odbiorcy, by wspólnie świętować istnienie winylu i małych niezależnych wytwórni płytowych. Tego dnia wielu z nich straciło całą
zawartość swych portfeli, wychodząc z naręczami czarnych placków.
Zakupowemu szaleństwu towarzyszyły m.in. koncerty i wykłady.
Samą imprezę wymyślił pracownik sklepu amerykańskiego muzycznego Chris Brown. Inspirował się jej odpowiednikiem w świecie
komiksów – Free Comic Book Day. Po skromnych początkach w wydarzenie zaczęły włączać się gwiazdy i duże wytwórnie. Od 2008
roku każda edycja ma swojego ambasadora. W tym gronie znaleźli
się już m.in., Iggy Pop i Jack White. Tegorocznej patronował Dave
Grohl, perkusista Nirvany, lider Foo Fighters, który właśnie w czasie
jednej z wizyt w sklepie z płytami postanowił zostać muzykiem. ad
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Włoska uczta
Frutti Di Mare włoskiej opery, autor najpiękniejszych utworów scenicznych jakie kiedykolwiek stworzono
- Giuseppe Verdi będzie gwiazdą szczecińskiej opery. Jego kompozycje popłyną 16 (godz.1 9) i 17 (godz.1 8) maja.
W programie fragmenty takich specjałów jak: „La Traviata”, „Don Carlos”, „Rigoletto”, „Aida” i „Bal maskowy”.
Na scenie soliści i chór Opery na Zamku. Orkiestrę poprowadzi maestro Vladimir Kiradjiev.

REKLAMA

Strepponi. Krytykowano
ten związek, gdyż ukochana kompozytora miała dwoje nieślubnych
dzieci. Ten jednak u jej
boku spędził kolejne kilkadziesiąt lat.
Zasłużona sława przyszła po napisaniu przez
Verdiego
„Rigoletta”
i „Traviaty”. Sam autor tych
dzieł swoje nazwisko wykorzystywał w działalności politycznej jaką prawie
równocześnie prowadził.
Zwolennik zjednoczenia
Włoch w 1861 roku został
posłem pierwszego parlamentu włoskiego.
Przepis mistrza na doskonałe dzieło? „Kopiować prawdziwe –
to rzecz dobra, ale wymyślać prawdziwe – lepsza, dużo lepsza!”
ad
fot. materiały prasowe

g

dyby Verdi żył
współcześnie
prawdopodobnie, byłby odpowiedzialny za wiele przebojów
przewijających się przez
wszystkie listy muzycznych podsumowań. Człowiek odpowiedzialny za
arię wszechczasów czyli
„La donna e mobile” (chyba nie ma nikogo, kto
by tego choć raz w życiu
nie usłyszał) urodził się
w 1813 roku w malutkiej
włoskiej mieścinie Le
Roncole niedaleko Parmy. Jak na geniusza życie
prowadził spokojne, choć
naznaczone tragedią. Ukochana żona Margherita zmarła, kompozytor również pochował dwójkę swoich dzieci. Pogrążony w smutku ukojenie znalazł dopiero w ramionach sopranistki Giuseppini

prestiżowe książki
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Maciej Karpiński

Grafika: Iwona Drążkiewicz / ID Galleria

Maria i Paul.
Miłość geniuszy
Wydawnictwo:
Marginesy, 2015

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

szyscy w Polsce wiemy, że Maria
Skłodowska-Curie była znakomitym
naukowcem, że zdobyła dwukrotnie nagrodę Nobla. Tego uczą nas
w szkołach, takiej wiedzy się od nas wymaga. Nikt jednak na lekcjach nie wspomina, że była kobietą, która
po tragicznej śmierci męża Piotrachciała kochać i być
kochaną... Takie odhumanizowanie – moim zdaniem –
nie jest dobre.
O romansie dwojga naukowców Marii i Paula Langevina w naszym kraju nadal mówi się szeptem, w
kulisach, jest totemat tabu. Uważam, że dzisiaj to niepotrzebne zakłamywanie biografii. Rozumiem, że ten
wątek pominęła córka Marii - Ewa Curie - w swojej książce o matce,
ale czemu współcześni biografowie robią to samo? Nie wiem i nie
rozumiem, tym bardziej, że przecież wnuczka Madame Curie, jak
nazywano naszą Marię na Zachodzie, i wnuk Paula są dziś małżeństwem! Po co więc ta tajemnica.
Jednak znalazł się ktoś w naszym kraju, kto odsłonił tę tajemnicę.
Czytając książkę Macieja Karpińskiego odkrywamy nie tyle Marięnaukowca, ale także poznajemy Marię-kobietę z determinację wal-

czącą o swoje. Może dzisiaj szokować, że dla szczęścia chciała poświęcić nawet swój dorobek naukowy.
Zamykając książkę stwierdzam, że niełatwo miała Madame Curie. Skandal jaki wybuchł w mediach francuskich w 1911 roku (żona Paula opublikowała miłosne
listy Marii i męża) spowodował istną burzę. Chciano
wyrzucić wybitną uczoną z Francji! Groziło jej więzienie za rozbicie małżeństwa, a komitet Noblowski w oficjalnym piśmie chłodno oświadczył, że gdyby skandal
wybuchł wcześniej – na pewno – nie otrzymałaby drugiego Nobla! Oj, ciężko żyło się indywidualistkom na
początku XX wieku!Książkę czyta się dobrze, choć nie
znakomicie. Mam wrażenie, żeredaktor prowadzący
się nie przyłożył… Na pewno wycięcie dłużyzn, zawiłych tłumaczeń
albo likwidacja akapitu z epilogu, stwierdzającego, że to tylko fikcja
literacka, spowodowałoby, że pozycja w moich oczach nic by nie
straciła. Na przykładzie książki „Maria i Paul” widać, że redaktor to
bardzo ważna funkcja. Może książkę uratować, albo zabić. Tutaj próba zabicia na szczęście się nie powiodła.
Warto sięgnąć po książkę, nawet po to, by poznać mniej naukową twarz naszej znakomitej rodaczki.
REKLAMA

MAGICZNY ZAKĄTEK NAD JEZIOREM IŃSKO
Zapraszamy w swoje gościnne
progi na pełen ciszy i spokoju
wypoczynek na łonie natury
ORGANIZUJEMY: weekendy, konferencje, imprezy
integracyjne, wesela z noclegami, wczasy
IŃSKO, al. Spacerowa 5, 73-140 Ińsko, tel. +48 91 56 23 092, +48 604 912 006, e-mail: rs10@wp.pl, www.owpromyk.pl
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t e a t r a l n e

Daniel Źródlewski
Kulturoznawca, założyciel i reżyser Teatru Karton, konferansjer i dziennikarz. Filozof miasta i przestrzeni.

Co z tym teatrem?

s

iłą Kontrapunktu jest jego różnorodność. Wbrew nazwie to
interdyscyplinarny festiwal, którego sedno, czyli konkurs
staje się „tylko” jedną z atrakcji. Nie ulega wątpliwości, że Kontrapunkt jest wielkim świętem sztuki, wydarzeniem istotnym, oryginalnym i odważnym. Widać to szczególnie w doborze prezentacji
konkursu, który jednak w tym roku nieco rozczarował. Oczekiwania
widzów zawiodła produkcja berlińskiego Volksbühne w reżyserii
słynnego René Pollescha „O jednym takim, co się wyprowadził, bo
już nie było go stać na czynsz”. Nie da się jednoznacznie stwierdzić
o czym rzecz była i to nie tylko w treści, ale też w formie. Z pewnością w pamięci widzów na długo pozostanie wielka, tryskająca
wodą drewniana orka... Zawiódł też trochę wieczór finałowy, którego gwiazdą był Jan Peszek i to w dwóch odsłonach. O ile grany
od blisko 40 lat „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego
aktora instrumentalnego” bezdyskusyjnie zachwycił, o tyle druga
część wieczoru, czyli „Dośpiewanie. Autobiografia” była dziwnym
i niezrozumiałym paraspektaklem. W części konkursu obejrzeliśmy dziewięć przedstawień. Belgowie – Heine Avdal oraz Yukiko
Shinozaki uraczyli widzów szampanem oraz… performancem „Distantvoices”. Szampan wyborny, performance – mniej. Święcąca
rok temu triumfy Barbara Wysocka tym razem zajęła się trudną
biografią rzeźbiarki Aliny Szapocznikow. W spektaklu stołecznej
Centrali, obok świetnego aktorstwa, warto zauważyć poszukiwanie
formy narracji oraz świetną scenografię. TR Warszawa oraz krakowska Łaźnia Nowa przywieźli do Szczecina „Koncert życzeń”, czyli
monodram Danuty Stenki, w którym… nie pada ani jedno słowo.
Widzowie obserwują codzienne czynności bohaterki, a owo podglądanie staje się ciekawym eksperymentem, którego efektem są
dziesiątki pytań dotyczących nie tylko tego co się na scenie wydarzyło (albo nie wydarzyło), ale też roli i granicy teatru. Te pytania
powtarzały się przy kolejnej prezentacji – Belgowie z grupy Campo
zaprezentowali „Mystery Magnet”. Ich wybuchowe widowisko – nagrodzone główną nagrodą jury – rozbawiło, zaskoczyło, zafrapowało, ale czy to był teatr? Kolejne propozycje zawierały, wreszcie (!),
sporo teatru w teatrze. Produkcja berlińskiego Deutsches Theater
„Piękno Berlina Wschodniego” zaintrygowała poczwórnym bohaterem, pomysłową scenografią i ciekawą historią, choć niektórzy

REKLAMA

z widzów uznali, że problemy NRD są niezrozumiałe z perspektywy
Polaków. Wręcz przeciwnie – spektakl, lepiej niż niejeden film czy
książka, pokazał atmosferę dawnych Niemiec Wschodnich. Atmosfery – tym razem Grecji – ani antycznej ani współczesnej, choć z wyraźną próbą dialogu– nie oddali realizatorzy „Ifigeni”. Nietrafionej
uwspółcześnionej formy spektaklu Teatru Polskiego z Bielsko-Białej
nie uratowała nawet rozpoznawalna aktorka – Anna Guzik. Ostatnie
dwie produkcje łączy trudny temat – poruszające historie z czasów
II wojny światowej. „Obwód głowy” poznańskiego Teatru Nowego to opowieść o dramatycznych w skutkach adopcjach, a nagrodzona Grand Prix festiwalu „Kryjówka” lubelskiego neTTheater
opowiada o koszmarze Holocaustu. W tym pierwszym spektaklu
świetnie wykorzystano nowe media, pomysłowo łącząc żywy plan
z projekcjami. W tym drugim czarowała oryginalna scenografia.
Festiwalowe wydarzenia intrygowały, zachwycały, zawodziły i.. prowokowały do zadawania trudnych pytań, nie tylko związanych z treścią spektakli... Jakoś mało teatru było, na tym teatralnym festiwalu.
Wielu prezentacjom bliżej było do sztuki performance czy happeningu. Złośliwi ochrzcili Kontrapunkt Przeglądem Małych Form
Sztuki Performatywnej.. Niepokoi też fakt, że od kilku wydań oglądamy spektakle firmowane przez tych samych twórców. Przy czym
nie ma tu tych, o których głośno, tych, których realizacje znajdują
się na szczytach dorocznych rankingów albo wzbudzają szerokie
dyskusje. Mimo to albo tym bardziej: 50-letniemu Kontrapunktowi należy życzyć coraz trafniejszych artystycznych poszukiwań, albo
publiczności takowych odnajdywań...

Wielka Odrzańska 18
70-535 Szczecin
Rezerwacje: 608 04 02 01
www.facebook.com/clouwinebarandrestaurat
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Dzieci Tak!

Kaja Czarnecka - podopieczna
stowarzyszenia SztukaTak!

Od prawej: Tomasz Chaciński, Tomasz
Ćwiek - konferansjerzy wydarzenia

r

Marta Uszko, Filip Cembala - aktorzy
Teatru Polskiego

Roman Szulżyk - prezydent
Rotary Club Szczecin Center

Od lewej: Katarzyna Krakowiak, Agata Chacińska, Krzysztof Baranowski
- Stowarzyszenie SztukaTak!, Iwona Korulczyk-Rinas - V-ce prezydent
Rotary Club Szczecin Center, Maciej Kaczyński - Prezes BTC Sp. z o.o.

Ewa i Artur Turkiewiczowie

Marcin Konarzewski wraz z partnerką - przyjaciel Stowarzyszenia SztukaTak!

fot. Jarosław Gaszyński

towarzyszenie SztukaTak! połączyło siły z Rotary Club Szczecin Center, by wspomóc finansowo młodziutkich, dopiero
wchodzących na artystyczną ścieżkę, muzyków. W murach Pierwszego Miejsca przy pomocy przyjaciół i sponsorów zebrali pieniądze
na prywatne lekcje muzyczne dla trójki swoich podopiecznych: Weroniki Ciesielskiej – skrzypce, Kai Czarneckiej – wokal i Patryka Szewczyka – gitara. Młodzi muzycy wystąpili na klubowej scenie a towarzyszyli im, m.in. aktorzy Teatru Polskiego i zespół Jazzowski.
ad

Rok w Tokyo

estauracja Tokyo Sushi'n'Grill obchodziła swoje pierwsze
urodziny. Restauracje odwiedziło przez te trzy wyjątkowe dni
około pół tysiąca gości. Dla wszystkich były przewidziane japońskie
upominki, specjalne urodzinowe zestawy oraz nagrody ufundowane przez Toyota Kozłowski, torby wypełnione gadżetami i doskonały tort. Oczywiście nie zabrakło urodzinowego menu, w którym
obok sushi królował łosoś z grilla z sosem teriyaki i lody waniliowe
w cieście ryżowym mochi oblane sosem waniliowym.
ad

Katarzyna Sanocka i Gianluca Marcattilii właściciel Akala Faraone

Włodzimierz Waśniewski z rodziną

Anna Sygit - Bajko i Izabela Marczak, w środku: Kurosaki – san, szef kuchni restauracji Tokyo

Od lewej: Piotr Mike, Justyna Kozłowska, Ewa
Bartkowiak, Piotr Szymanowski, Deutsche Bank

Od lewej: Ireneusz Sozański, LSJ HR Group, Zbigniew Podfigurny- terapeuta
manualny, Ewa Dąbrowska - stomatolog, Katarzyna Opiekulska, LSJ HR
Group, Nina Dąbrowska, dom restauracyjny Biała Wstążka

fot. Dagna Drążkowska

s
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rupa Polmotor, która od ponad 20 lat działa na zachodniopomorskim rynku motoryzacyjnym. Bardzo uroczyście dokonała otwarcia nowego salonu przy Rondzie Hakena. Po przeciągu
wstęgi odbył się ,,Wielki Wyścig Gwiazd”. W zawodach wystartowali: aktor Jan Wieczorkowski i dwaj dziennikarze Kuba Bielak i Adam
Kornacki. Nagroda główna z wyścigu została przekazana dla domu
dziecka.
ad

Od lewej: Dariusz Olkiewicz, Witold
Rogalski prezes Subaru Import Polska

Od lewej: Dariusz Olkiewicz prezes Grupy
Polmotor, Andrey Akifiev dyrektor Nissan

Konrad Kijak, Grupa Polmotor, Jan Przepłata, Katarzyna Pęzińska-Kijak Akademia
Rehabilitacji i Diagnostyki Zwierząt, Piotr Przepłata i Ewelina Przepłata, Grupa Polmotor.

z

Od lewej: Wojciech Szyszko, dyrektor KIA Motors Polska, Jan Przepłata prezes
Grupy Polmotor z małżonką, Yang - Seop Ghil, prezes KIA Motors Polska

Paweł Biały, prezes Pogoni Gaz System, Lech Biały, prezes Bitermo

Adam Kornacki Dziennikarz motoryzacyjny, Jan Wieczorkowski
aktor, Kuba Bielak dziennikarz motoryzacyjny wraz z hostessami

fot. Dagna Drążkowska

g

Polmotor świętuje

Nieruchomości celebrują

achodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu
Nieruchomościami skończyło 20 lat. Na urodzinach pojawili
się przedstawiciele nieruchomości z całej Polski, w tym Leszek Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Była konferencja, rejs statkiem po Odrze i bankiet, który był świetną okazją do
spotkań po tzw. „wielu latach”. Na imprezie, która odbyła się w sali
Norwida w Pazimie rozmawiano, tańczono, raczono sie napojami
i bardzo dobrym jedzeniem. Wieczór uświetnił swoim monologiem
jak zawsze bezbłędny Michał Janicki, aktor Teatr Polskiego.
ad

Marcin Wiśniewski, ZSPON
z żoną Izabelą Wiśniewską

Od lewej: Wojciech Prochowski, PSP Poznań, Anna
Waraksa Police, Robert Makutynowicz, Protoss

Małgorzata Słodkowska, Świnoujście, Katarzyna Rado,
ZSPON, Jarosław Święcicki, portal Morizon.pl

Sławomir i Magdalena Drozdowscy, właściciele b.n. Posesja, Jolanta Głowińska

Andrzej Piórecki, MSPON Kraków,
Małgorzata Stankiewicz-Bartz,
ZSPON Wojciech Walasik, ZSPON

Sławomir Ledziński, ZSPON, Renata Saj – Mazur, DOSPON
Wrocław Jarosława Ejsymont, WSPON Poznań

fot. Dagna Drążkowska
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Show na MTS

argi Motoshow na hali MTS odwiedziły prawdziwe tłumy.
Podczas wieczoru zaprezentowanych zostało 18 nowych
modeli samochodów. Swoje samochody zaprezentowali dealerzy
Krotoski – Cichy, Kozłowski, Bemo Motors, Drewnikowski, Mojsiuk
i Łopiński. Na zaproszonych gości czekały liczne atrakcje m.in. loteria z nagrodami, pokazy Pole Dancingu oraz wyśmienity catering. Gwiazdami Motoshow byli: Mariusz Pudzianowski i szczeciński raper Sobota.
mj

Kamil Martyniuk, Wojciech
Pelczyk, właściciele Get Ride

Od lewej: Grzegorz Klaus, Marcin Ziemniewicz, Dariusz
Kwietniewski, doradcy handlowi Mercedes Mojsiuk

W środku: Katarzyna Łomniak, dyrektor zarządzający - dealer Drewnikowski

j

Krzysztof Dranikowski, dyrektor
salonu Lexus Kozłowski

fot. Jarosław Gaszyński

t
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Buławy po raz siódmy

Teresa i Mirosław Tyszkiewicz,
hotel Aurora w Międzyzdrojach

Laureat nagrody Henryk Adamus z Bogdanem
Jaroszewiczem, zastępcą Prezydenta

fot. Dagna Drążkowska

ak co roku Północna Izba Gospodarcza uhonorowała zachodniopomorskich biznesmenów Buławami Nestora Przedsiębiorczości. W tym roku do grona nagrodzonych dołączyli Teresa i Mirosław Tyszkiewiczowie, od lat prowadzący hotel Aurora
w Międzyzdrojach oraz Henryk Adamus, założyciel firmy Adamus.
W Hotelu Radisson BLU, w której odbywał się bankiet odsłonięte
zostały obrazy przedstawiające przedsiębiorców.
mj

Anna Dmowska, prezes zarządu firmy Inno CeR

Skandynawski Szczecin

mbasadorowie Danii, Szwecji i Norwegii „najechali” Szczecin
by wspólnie świętować Dni Skandynawskie. Inauguracja odbyła się w murach Trafostacji Sztuki. Koncerty muzyki jazzowej, pokazy filmów, wystawy, giełda kooperacyjna B2B, i w końcu przejazd 120
rowerzystów na trasie Szczecin - Malmo – Szczecin. Panowie rozmawiali o współpracy biznesowej przy okazji miło spędzając czas i ciesząc się walorami Szczecina.
ad

Bartłomiej Sochański,
konsul honorowy Niemiec

Otwarcie Dni Skandynawskich
poprowadził Dariusz Baranik

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek

Steen Hommel, ambasador Danii

Staffan Herrström, ambasador Szwecji

Karsten Klepsvik, ambasador Norwegii

fot. Dagna Drążkowska

a

Ludwika Miklaszewska, Bartosz i Wojciech Adamus – firma Adamus
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Od lewej: Kinga Brandys, rzecznik PUM, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, rektor
ZUT, Stanisław Heropolitański, rzecznik ZUT, Grzegorz Jóźwiak, burmistrz Dziwnowa

z

Marian Zalewski, członek zarządu TVP,
Maria Bartczak, dyrektor TVP Szczecin

Od lewej: Jan Sylwestrzak z żoną, Henryk
Cegiełka, Państwowa Straż Pożarna,
Stanisław Dycha, Ochotnicza Straż Pożarna

Teresa i Stanisław Modelscy,
dawni pracownicy TVP Szczecin

Perfekcyjny wieczór

eszli ze sceny, jak zwykle niepokonani. Zespół Perfect gra
już 35 lat. W Szczecinie dali koncert w wypełnionej po brzegi Arenie Azoty. Później, już bez dawnych szaleństw, spotkali się
z przyjaciółmi. Były opowieści z przeszłości, wspominanie i dużo
śmiechu. Jak na doświadczonych rock’n’rollowców wieczór był
spokojny, żadnych skandali.
ad

Monika Pyrek z chłopakami z Perfectu

s

Od lewej: mecenas Bartłomiej Sochański, Maria
Bartczak, Marek Pasiuta, dyrektor TVP Regionalnej,
Tadeusz Zwiefka, były dyrektor TVP Szczecin

fot. Jarosław Gaszyński

kwietnia odbyła się uroczysta gala otwierająca całoroczne obchody jubileuszu 55-lecia istnienia szczecińskiego
ośrodka Telewizji Polskiej. Wzięli w niej udział pracownicy TVP
Szczecin oraz wielu gości ze świata polityki, kultury i biznesu. Na
muzycznej scenie wystąpili Anna Jurksztowicz, zespół Rokasta oraz
Patryk Matwiejczuk. Maria Bartczak, dyrektor TVP Szczecin została
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. W imieniu Prezydenta odznaczenie wręczył Marek Tałasiewicz, wojewoda zachodniopomorski. kt

Rozbawiona Danuta Grochulska i
Dariusz Więcaszek, prezes PIG

Piotr Szkudelski, perkusista Perfectu

W środku: Adam Grochulski, z lewej strony: Dariusz Kozakiewicz,
gitarzysta, z prawej: Dariusz Wieczorek, polityk

fot. Jarosław Gaszyński

24

55 lat TVP Szczecin

Rosyjska noc

łowiańska dusza królowała na scenie i w kuluarach podczas
„Rosyjskiej nocy”. Goście Teatru Polskiego i Adama Opatowicza słuchali melancholijnych i radosnych piosenek Wysockiego,
Okudżawy, Brodskiego, Majakowskiego do choreografii Pauliny
Andrzejewskiej. Klimat zabawy, oderwany zupełnie od politycznego konfliktu jaki ma miejsce za naszą wschodnią granicą, udzielił się
gościom na długo po zakończeniu spektaklu. Publiczność wychodząc z teatru ponoć szeptała „biedni ci Rosjanie”…
ad

Od lewej: Michał Polak, Marta
Korotkiewicz-Polak, Sarah Wiśniewska

Wiesław Orłowski, Liliana Pietrusewicz

Katarzyna Banucha, Simon Bretherton

Od lewej: dyrektor Opery Jacek Jekiel,
prezes PIG Dariusz Więcaszek

Od lewej: Katarzyna Andrzejewska,
Anna Kardziejonek

Agnieszka i Jacek Miller

fot. Włodzimierz Piątek
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Gościnne Muzy

Od lewej: Michał Urban, student AS, Adrianna Staniszewska,
tegoroczna maturzystka, Oskar Ejsmont, student AS

Od lewej: Alicja Kozub, 13 Muz i Agata Witkowska

Krzysztof KED Olszewski, dyrektor artystyczny 13
Muz i Aleksandra Siudy-Dmochowska

Od lewej: Andrzej Feterowski, Olgierd Geblewicz

Otwarcie poprowadził Roman Młodkowski,
dziennikarz ekonomiczny

Mamy Technopark

marcu ponad czterdzieści firm z branży ICT i nowych technologii wprowadziło się do nowoczesnego budynku Technoparku Pomerania przy ulicy Cyfrowej w Szczecinie. Nowi lokatorzy
oprócz powierzchni biurowej będą mogli korzystać z sal konferencyjnych, sal do spotkań biznesowych i projektowania usług. W ramach współpracy Technopark oferuje najemcom szkolenia IT i menadżerskie, wsparcie z zarządzania jak również doradztwo prawne
i księgowe. Przy okazji otwarcia Technoparku odbyło się szereg wydarzeń towarzyszących, między innymi wernisaż prac artystycznych
oraz pokazy nowinek technologicznych.
mj

Przemawia prezydent Piotr Krzystek

l

Od lewej: Paulina Ratajczak, miejsce sztuki
Tworzę Się, Agata Witkowska, artystka

Od lewej: Andrzej Feterowski, prezes Technoparku Pomerania, Wojciech Kozicki, właściciel
In Projects, Olgierd Geblewicz, marszałek, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina

fot. Dagna Drążkowska

w

Marek Skibicki z koleżanką

fot. Włodzimierz Piątek

statnio ludzie chętniej uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. Na koncertach tłumy w teatrach sale zapełnione, wernisaże nie przyciągają już wyłącznie darmowym winem. Ludzie
pragną obcować ze sztuką. W Miejskiej Galerii Sztuki 13Muz na
otwarciu wystawy „Przejścia graniczne” gości nie zabrakło. Artystyczna „wymiana koszulek” jaka dokonała się pomiędzy szczecińskimi twórcami a ich kolegami z Galerii Białej z Lublina odbyła się
w artystycznej atmosferze. Powtórka w Lublinie 15 maja.
ad

Hojne Lwice

ions Club Gryf powitał wiosnę w restauracji Bohema w bardzo
kobiecy sposób. Pokaz mody salonu „La Passion” został połączony z prezentacją nowych zabiegów kosmetycznych i najnowszych
zapachów. „Lwice” nie byłyby sobą, gdyby nie zlicytowały atrakcyjnych rzeczy ufundowanych przez sponsorów. Były kwiaty, francuskie
i wina, perfumy, biżuteria i zabiegi kosmetyczne. Cały dochód panie
przeznaczyły na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy SPSK.
ad

Krzysztof Kowalski, prezes LC Gryf i Maria
Kowalska – Danilkiewicz. LC Gryf

Maria Kowalska – Danilkiewicz
i Izabela Szulkiewicz, LC Gryf

Pokaz mody „La Passion”

Waldemar Kugler, LC Gryf, Małgorzata
Biedulska, Leszek Dobrzyński, LC Gryf

fot. Włodzimierz Piątek
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Zbigniew i Marzena Zychowiczowie, goście

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
Cafe Hormon, ul. Monte Cassino 6
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
Pauza Cafe, ul. Małopolska 48
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. Osiek 1
Bistro na Językach i Piekarnia Francuska, ul Grodzka 2
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
El Tapatio, ul. Kaszubska 3
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
Rytm Dnia, ul. Małopolska 3
Santorini, ul. Tkacka50
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
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
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 20
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
ZDROWIE I URODA
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
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
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
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
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
Bloom, ul. Koralowa 64X
Binowo Golf Park, Binowo 42
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 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
Chiara Boutiqe, ul Bogusława 12
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
CH Kaskada (punkt informacyjny), al. Niepodległości 36
DonGastronom, ul. Unisławy 14/1
EnergySports, ul. Welecka 13
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,
Madras Styl, ul.Małopolska 9
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43
Olsen, CH Kaskada
Paul's 42, ul. Bogusława 42/1
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11
Resenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a
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. W. Polskiego 22
Via di moda, ul. W. Polskiego 20
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 Ortopedii i Rehabilitacji, ul. Modra 86A
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
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
Masi, ul. Wielka Odrzańska 30
Medentes, ul. Bandurskiego 98 i Przecław 93E
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 Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz,
ul. Wyszyńskiego 14
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 Bońkowscy, Ustowo 55
Camp&Trailer ul. Bohaterów Warszawy 37F
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
KIA Polmotor, ul. Szymborskiej 8
KIA, Nissan, Subaru Polmotor, Ustowo 52
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 Polmotor, 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
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska,
ul. Monte Cassino 24/2
Centrum Kompetencji, ul. Bogusława X 9/3
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
Manhattan, ul Staszica 1
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
Stara Rzeźnia, Kubryk literacki, ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Niemierzyńska 17a
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3
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

