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majowym numerze karty rozdają super mężczyźni.
Na okładce „enfant terrible” szczecińskiego dziennikarstwa – Darek Staniewski. Naczelny prześmiewca
lokalnej polityki, dziennikarz Kuriera Szczecińskiego,
dusza towarzystwa. Od kilku lat dźwiga kochaną i znienawidzoną kolumnę „Kurier Towarzyski”. Mistrz ciętej riposty, birbant i wielbiciel
kobiet. A przy tym wrażliwy, pogodny i czarujący facet. Rozmowa
z nim była niczym rollercoaster. Okazja do odpytania Darka była dobra, bowiem wydaje właśnie swoją trzecią książkę, której Prestiż patronuje. Co myśli o politykach, z którym z nich ma największą „kosę”,
dlaczego nigdy nie wstąpił w związek małżeński? To wszystko i jeszcze więcej znajdziecie w naszym wywiadzie.
Bez wątpienia Wojtek Mazolewski, to jeden z najbardziej cenionych
muzyków sceny jazz-rockowej i improwizowanej. Niezwykle twórczy
i piekielnie utalentowany lider zespołów Pink Freud i Wojtek Mazolewski Quintet.
Ostatnio byłam ze znajomymi na koncercie „Chaos pełen idei”, w którym zaprosił do współpracy m.in.: Johna Portera, Natalię Przybysz
i Wojciecha Waglewskiego. Przyznam, że zaczarowali nas swoją muzyką, którą dodatkowo uzupełniła atmosfera loftu na ulicy Kolumba,
gdzie odbył się koncert. Wynikiem tego „czarowania” jest wywiad
Andrzeja Kusa. Mazolewski opowiada o Szczecinie artystach z którymi współpracuje, a także o swoich zmaganiach z poważną chorobą,
z której wyszedł zwycięsko.
„Żyjemy w czasach, w których opinia o innych kreowana jest przez
media, co często nie ma żadnego przełożenia w rzeczywistości.
Ogromna szkoda, gdyż w Polsce mamy świetnych producentów muzyki elektronicznej, którzy bez problemu mogliby robić rzeczy, ale radia nie chcą tego grać. Niestety tutaj ludzie ciągle boją się być sobą.
Na palcach jednej ręki mógłbym policzyć osoby, z którymi w Polsce
chciałbym współpracować.” Tak w wywiadzie z Anetą Dolegą opowiada kolejny bohater majowego Prestiżu. Mowa o Matheo, jednym
z najbardziej rozchwytywanych producentów muzycznych w Polsce.
Współpracował m.in. z Edytą Górniak, Peją, Kamilem Bednarkiem. Nie
muszę dodawać, że ten fajny facet pochodzi z okolic Szczecina, a dokładniej z Goleniowa.
Miłej lektury!
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Szymon Kaczmarek

Dziennikarz Radia Szczecin,
„garkotłuk”

Ludzie
i ludziska
S

ą ludzie młodzi, piękni, zdolni i bogaci. I jestem ja. Są dobrzy
i źli, bruneci i łysi, uśmiechnięci i smutni. Na planecie Ziemia
jest nas ponad siedem i pół miliarda. Co człowiek, to historia, to cały jego świat złożony z doświadczeń, czasami nawet
z przemyśleń i wniosków. Miliardy światów różnych od siebie. Twój sąsiad może odróżniać się od Ciebie bardziej, niż mieszkaniec wyspy Tonga
czy Sudanu Południowego. W tej pięknej różnorodności zdecydowanie
wyprzedza nas świat owadów, ale i tak jest wspaniale. Wciąż raduje
mnie myśl, że są ludzie i ludziska. Unifikacja wyglądu i poglądów nie
prowadzi do niczego dobrego. Próbowano takiego eksperymentu w różnych miejscach naszej planety i zazwyczaj kończyło się to dosyć ponuro.
Jakże nudno i bezbarwnie byłoby siedzieć w barze, gdzie wszyscy mają
takie same poglądy i opinie. Jakże nieciekawe życie domowe pędziliby
małżonkowie zgadzający się w każdej kwestii, że o wyrzucaniu śmieci
nie wspomnę.

dumnym wzrokiem po ludzkości, przekonani o byciu trendy. Zapominają przy tym, że są ludzie i ludziska. Jednym taka fryzura pasuje, choćby
urodzili się w Osace, lecz inni wyglądają jak zagubiony ronin z Lęborka.
Cóż, są ludzie modni i tacy jak ja. Zbytnie uleganie modzie prostą drogą
wiedzie do chińskich mundurków.
Wielobarwność, indywidualizm, odrębność. Każdy w jakiś sposób lubi
odróżnić się od innych. Na przykład przez noszenie identycznych fryzur
lub takiego samego kroju sukienki. Taka ciekawostka!
Spośród wszystkich tych różnic, stanowiących o atrakcyjności gatunku
ludzkiego, najciekawszą wydaje mi się być różnica płci. Jednak ten temat
wciąż jest przedmiotem moich dociekliwych badań, których końca nie widać. O wiele więcej mogę powiedzieć na temat różnic naszych poglądów.

Bywały takie czasy, gdy niepójście na pochód pierwszomajowy było
przejawem odwagi. Dziś pójście w pochodzie majowym jest również czynem desperackim. Czyżby czasy nie zmieniają się tak bardzo, jak nam
się wydaje? We wspomnianej przeszłości grupa ludzi będąca u władzy
bezskutecznie starała się narzucić swój jedynie słuszny punkt widzenia.
Dziś każdy myślący inaczej (nie mylić z bezmyślnymi) również jest potępiany i naznaczany. Bo są ludzie i ludziska. Panowie i gorszy sort. Tacy,
co od każdej władzy dostają medale i stanowiska oraz tacy, co to jakoś
Wiem, są takie „Wiadomości”, które nie zaskakują, ale one nie mają zbyt ich władza nie lubi.
wiele wspólnego z „Faktami”.
Są sąsiedzi, z którymi przystaniesz, pogadasz, soli pożyczysz. Są tacy,
Odrębność czyni nas atrakcyjnymi. Wielorakość prowokuje naszą cieka- którym szkoda „dzień dobry” powiedzieć. Jednych ludzi lubimy od pierwwość.
szego spotkania, na innych patrzymy nieufnie. Ciekawi świata naszego
powszedniego, wstajemy rano z nadzieją na to, co czeka nas za progiem
Jednym z największych wrogów różnorodności rodzaju ludzkiego jest domu. Na nową znajomość, przyjaźń, czasem nawet miłość. Na ten comoda. Nie mam zielonego pojęcia, skąd ten samobójczy pęd, by wyglą- dzienny kalejdoskop ludzi i ludzisków. Myślę, że patrząc im w twarz wardać jak inni? Weźmy na ten przykład męską fryzurę zwaną, nomen-omen, to pamiętać, że lepsze są uczciwe wady niż fałszywe zalety. Zwłaszcza
„top-knot”. Chodzą po ulicach panowie z samurajami na głowie i toczą u przyjaciół.
To właśnie ta cudowna różnorodność naszych pojedynczych istnień,
przynosi nam co dzień coś nowego. Nigdy nie mamy pewności, że nasz
najlepszy przyjaciel po otrzymaniu kierowniczego stanowiska nie okaże
się zwykłym… No, wiesz. Pewności nie mamy sięgając po gazetę, włączając wiadomości w tiwi albo w radiu. Co też nowego, zaskakującego
przyniesie nam kolejny dzień?
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Felieton

Barber Shop
Beverly

Moda na noszenie zarostu zaowocowała powstaniem miejsca
wyłącznie dla panów. Jego klimat
budują surowe wnętrza, stylowe
drewniane meble i stare fotografie, ale także męska prasa czy
sport na ekranie telewizora. Przy
dobrej kawie i luźnej rozmowie
mężczyźni mogą zadbać o swój
wygląd, korzystając z usług doskonale wyszkolonych barberów.
Poddadzą się tu rytuałowi golenia
brzytwą, ale poza strzyżeniem
mogą liczyć także na pielęgnację
bród przy użyciu specjalistycznych kosmetyków, a także okłady
z ciepłych i chłodnych ręczników.
Szczecin, ul. Sienna 5a

Bauformat

Nowe studio wysokiej jakości
niemieckich mebli kuchennych
z siedzibą na terenie centrum wyposażenia wnętrz SCMB. Meble
Bauformat i Burger wyróżniają się
wieloma możliwościami innowacyjnego planowania, zaskakującą
funkcjonalnością, wielostronnością i trwałością. Odzwierciedleniem tych cech jest udzielana na
nie 5-letnia gwarancja fabryczna.
Tylko w ostatnim roku meble Bauformat zdobyły: Diament Meblarstwa 2017, Nagrodę Inspiracje
2017, jak również nagrodę Innowacji 2017 na targach w Kolonii.
Szczecin, ul. Santocka 39

Dworek
Bukowy Park

W Puszczy Bukowej powstało
miejsce, w którym wiele par zechce przeżyć najważniejszy dzień
swojego życia. W nowym dworku
przygotowano wnętrza w stylu rustykalnym, m.in. klimatyzowaną
salę balową o powierzchni 250 m2,
z wyjściami na ogród, barem i werandą. Odpocząć można na antresoli lub w sali kominkowej, a także
w jednym z 11 pokoi. Wśród nich
znajduje się specjalny apartament
dla nowożeńców. Na co dzień
w dworku będzie otwarta restauracja i sala konferencyjna, która
podczas wesel będzie zamieniana
na kącik dla dzieci.
Szczecin, ul. Radosna 66

Flying Tiger
Copenhagen

Flying Tiger Copenhagen wylądował w Szczecinie. Drzwi do świata
duńskiego designu w przystępnych, okrągłych cenach nareszcie
zostały otwarte dla mieszkańców
naszego miasta. Szeroki asortyment sklepu obejmuje kolorowe
i zaskakujące gadżety – od artykułów biurowych, przez wystrój
domu, po akcesoria imprezowe
i sezonowe. Co miesiąc w sklepie
pojawia się ponad 200 nowości.
Można tu znaleźć przedmioty codziennego użytku – praktyczne,
inspirujące i takie, o których istnieniu nikomu się nie śniło.
Szczecin, al. Wyzwolenia 6

reklama

PRYWA
PIERWSZA PRYWATNA
YWATN
TNA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
STOMATOL
OLOGICZNA
OL
od 1983 roku

ul Narutowicza 16a, 70-240 Szczecin, tel. 91 433 07 76, klinika@dr-gajda.pl, www.dr-gajda.pl

Pogoń na czerwonym dywanie
Szykuje się występ Pogoni na europejskiej
scenie! Nie piłkarskiej, bo na to Portowcy
nie mają już raczej szans, ale na czerwonym
dywanie podczas zbliżającego się festiwalu
filmowego w Cannes!
W sukience w granatowo-bordowych barwach, z herbem Pogoni na piersi, zaprezentuje się Zofia Bielczuk, szczecinianka,
absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego,
współorganizatorka konkursu Wielkopolska Miss.
– Jedną z nagród dla zwyciężczyni konkursu
jest właśnie wyjazd do Cannes – mówi Zosia Bielczuk, która gościć tam będzie również z racji występów aktorskich. Zagrała
m.in. w filmie „Ostatni klaps”, w serialach:
„Pielęgniarki”, „Malanowski i partnerzy”,
„Ukryta prawda”, a także w teledyskach,
choćby ze szczecińskim raperem Sobotą.
Skąd pomysł na sukienkę w barwach Pogoni? – Bo jestem szczecinianką i jednocześnie kibicem Pogoni – mówi Zosia. – Tak
się składa, że festiwal w Cannes odbędzie
się po raz 70-ty, a Pogoń już powoli może
się szykować do świętowania tego samego jubileuszu. Chciałam to uczcić w jakiś
nietypowy sposób – dodaje. Herb Pogoni,
który ozdobi suknię, otrzymała w klubie,
a reszta była jej inwencją. Suknię wieczorową zaprojektowała sama, a co ciekawe
odpowiedni materiał, dokładnie w barwach
Pogoni, udało się kupić już w drugim odwiedzonym sklepie.
W Cannes zaprezentuje się w granatowobordowej kreacji 23 i 24 maja, gdy przejdzie
po czerwonym dywanie do jednej z sal,
w której wyświetlane są filmy podczas festiwalu.
– Mimo że miałam do czynienia z występami przed kamerą, to znalezienie się na czerwonym dywanie wśród tylu gwiazd kina
zawsze jest niesamowitym przeżyciem –
mówi Zosia, która już dwukrotnie gościła
na festiwalu odbywającym się na Lazurowym Wybrzeżu.

Autor: Jerzy Chwałek
Foto: Dagna Drążkowska

Podziękowania dla Opery na Zamku
za udostępnienie miejsca do sesji

10

Wydarzenia

fot. Jarek Romacki

Stylowa
jak samochód

fot. materiały prasowe

PRESTIŻ
PATRONUJE

Samochód jako inspiracja dla kolekcji ubrań? Kia Stinger, której premiera odbędzie się 21 maja w salonie Grupy Polmotor, podsunęła pomysł
szczecińskiej projektantce mody, Kasi Hubińskiej, na stworzenie serii
wyjątkowych kreacji.
– Jestem fanką sportowych aut – mówi Kasia Hubińska. – Kia Stinger, jej
charakter, sportowa i dynamiczna sylwetka oraz wspaniałe osiągi zainspirowały mnie do zaprojektowania kolekcji ubrań. Pokaz kolekcji wraz
z premierową prezentacją samochodu będą miały specjalną oprawę.
Światła, muzyka oraz wiele dodatkowych atrakcji ma wzbudzić zainteresowanie wokół kolekcji. Ubrania Kasi Hubińskiej prezentować będą modelki oraz debiutanci, znane postaci ze świata biznesu i kultury. Część
z tych osób była bohaterami Prestiżowych „Łowców Stylu” – autorskiej
rubryki Kasi Hubińskiej, w której projektantka pokazuje oryginalnie
ubrane osoby.

reklama

Wybieramy Miss
Polski i… Miss Prestiżu

PRESTIŻ
PATRONUJE

Najpiękniejsze dziewczyny są na Pomorzu Zachodnim. Będzie można się
o tym przekonać już 26 maja w Sali Koncertowej przy ulicy Energetyków
podczas Gali Finałowej Miss Polski Ziemi Zachodniopomorskiej. Po raz
pierwszy zostanie wybrana również Miss Prestiżu, która otrzyma niezapomnianą nagrodę.

Casting do finałowego konkursu czeka nas 6. maja w Lulu Club o godzinie 14. Konkurs przeznaczony jest dla panien w wieku od 18 do 27 lat. Aby
wziąć w nim udział, trzeba wypełnić formularz znajdujący się na facebookowym profilu Miss Polski Ziemi Zachodniopomorskiej. Na miejsce
należy zabrać ze sobą buty na wysokim obcasie oraz strój kąpielowy.
– Wybrane dziewczyny z całego województwa wezmą udział w gali finałowej – zapowiada organizator Filip Grega. – Podczas gali, spośród 20
finalistek, jury wybierze reprezentantki regionu do Półfinału Konkursu
Ogólnopolskiego Miss Polski, który odbędzie się latem, jak co roku w Koad zienicach, i będzie transmitowany przez TV Polsat. Galę finałową poprowadzi Damian Michałowski z Radia Zet. Jedną z gwiazd wieczoru będzie
Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje. Na piękne dziewczyny
czeka jeszcze jedna niespodzianka. Wybrana zostanie Miss Prestiżu,
która w nagrodę otrzyma ekskluzywną sesję zdjęciową zaprezentowaną na łamach magazynu. Dodatkową niespodzianką jest przekazanie jej
pełnych praw do zdjęć, które będzie mogła wykorzystywać w dalszej karierze modelki.
kus

www.maduranieruchomosci.pl

Warszewo-Osów - domy od 429 tys. zł

Madura Nieruchomosci, ul. Monte Cassino 4, 70-464 Szczecin, tel.: 48 501 507 678; 48 501 679 678

Bunny The Star to nowa, niszowa i ekskluzywna marka ubrań, która zagościła w szczecińskim salonie Via Di Moda. W jej projektach widywane
są znane polskie dziennikarki i aktorki, jak Kinga Rusin, Agata Młynarska, Katarzyna Zielińska czy Joanna Brodzik.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Dobrze skrojony
styl życia

Sztuka
tkaniny

Przez kilka kwietniowych dni w Akademii Sztuki odbywały się warsztaty z projektowania tkaniny. Studenci pracowali z Joanną Wawrzyńczak,
projektantką, która jest absolwentką londyńskiej Central Saitn Martins,
najbardziej prestiżowej szkoły modowej na świecie. Uczestnicy warsztatów realizowali projekty tkanin, z których później zostały uszyte su– Marka została stworzona dla kobiet ciekawych świata, poszukujących kienki.
w życiu radości i nowych wyzwań – mówi Katarzyna Gdaniec-Śmiłowska, właścicielka salonu Via Di Moda. – Kolekcje Bunny The Star łączą Joanna Wawrzyńczak zrozumiała, że chce być projektantką, kiedy zobaponadczasową elegancję z aktualnymi trendami w modzie wydobywając czyła kolekcję Alexandra McQueena „Plato’s Atlantis”. Jako studentka
naturalność, subtelność i kobiecość każdej z nas – dodaje. Charaktery- Katedry Mody warszawskiej ASP trafiła do studia McQueen’a na staż –
styczną cechą marki jest to, że wszystkie ubrania szyte są w rozmiarze pracowała w dziale print/textiles i zajmowała się wszystkim, co dotyczy
uniwersalnym „one size”, wyłącznie z najwyższej jakości polskich i wło- tkaniny. Co ciekawe, na pierwszym roku projektowanie tkanin szło jej
skich tkanin. Dzięki dobrym krojom układają się świetnie na każdej syl- najgorzej – ledwo zaliczyła. Ale na drugim roku podczas warsztatów trawetce. – To rzeczy miękkie, lekkie, a dzięki temu funkcjonalne i przyjem- dycyjnego rzemiosła na Suwalszczyźnie odkryła szydełkowanie i tkacne do noszenia – zachwala właścicielka salonu. – Proste w swojej formie two oraz pasję do tworzenia tkanin „od zera”. Po dyplomie dostała się
i utrzymane w uniwersalnej kolorystyce, nigdy nie wychodzą z mody. na studia magisterskie MA Fashion na londyńskim uniwersytecie Central
Bunny The Star nie jest jedynie marką odzieżową... to styl życia.
Saint Martins. Aktualnie projektuje własne kolekcje inspirowane najczęściej malarstwem i architekturą. Do jej ostatnich projektów, nawiązująad cych do działalności włoskich architektów z lat 80. XX wieku, buty stworzył szczeciński projektant Przemysław Piniak, który też zaprosił Joannę
Wawrzyńczak do poprowadzenia warsztatów w Akademii.
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Masaż próżniowy Body Health System
- rozpocznij lato bez cellulitu

Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty

Oryginał jest
tylko jeden

Szczecin, al. Jana Pawła II 17

tel. 91 489 34 68

www.jindu.pl

www.facebook.com/restauracjajindu

Tak smakuje Sushi&Thai
Wypróbuj nasze
nowe menu!

Restauracja
Więcej niż Sushi

Szczecin, al. Piastów 1

tel. 91 484 36 18

www.sake.szczecin.pl

www.facebook.com/RestauracjaSake

fot. Marta Literska

Chłopcy
Marty
Szczecinianka Marta Literska zarządza świetnie prosperującym studiem
fotograficznym w londyńskiej dzielnicy Brick Lane. Jakiś czas temu pisaliśmy o zdjęciach Marty, gdyż sama właścicielka studia jest wziętym
i utalentowanym fotografem. Parę miesięcy temu nawiązała współpracę z nowym stylistą.
Efektem tej współpracy jest sesja zatytułowana „Boys” dla magazynu
„Vulkan”, której bohaterem jest Jez, kolarz i do tego olimpijczyk. – Jego
osoba była dla mnie niespodzianką. To jeden z aspektów sesji, które lubię – stwierdza z uśmiechem Marta. – Selekcja modeli odbywa się przed
sesją i zawsze wiem, jak będą wyglądali, ale nie wiem tego, kim są i jakie
mają swoje osobiste historie. Lubię ich słuchać i wyczuwać, po części
też kreować w swojej głowie ich charaktery. Na tym opieram swój artystyczny wkład. Pewne aspekty, takie jak scenografia, którą uwielbiam
tworzyć od początku do końca sama, mam zaplanowane, ale to, jak to
będzie wyglądało ostatecznie, zawsze wychodzi spontanicznie. Na takim „spontanie” powstała druga męska sesja Marty. „Bring it on” dla
berlińskiego magazynu Kaltblut to owoc współpracy fotografki z projektantką AXIIOM. W rolę modeli wcieliło się dwóch artystów: Rick, który jest muzykiem osiadłym w Los Angeles i Max, który spełnia się aktorsko w Londynie. – Bardzo zależało mi na tym, żeby włączyć do swojego
portfolio ludzi różnych nacji i nasza kolaboracja dała mi taką możliwość
– mówi fotografka. – Dążę do tego, żeby moje portfolio w dużej mierze
odzwierciedlało moje poglądy i otwartość na różnorodność tej planety.
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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.

Krzywym
Coraz trudniej stać z boku, żyć swoim normalnym życiem, mieć własne
poglądy. Z niepokojem, ale i często z zażenowaniem widzę jak moi znajomi pogrążają się w radykaliźmie. Rzecz dotyczy polityki i związanych
z nią podziałów. O tym, że Polska jest podzielona, wiedzą wszyscy. Ameryki nie odkrywam. Gorzej, że wpływa to na relacje nas wszystkich.
Ostatnio Henryk Sawka na FB
umieścił zdjęcie z kawałkami
mięsa przygotowanymi na
steki i koszulką „Jem mięso”.
Wpisy jak zwykle radosne,
choć i ironiczne uwagi, że
„jest wręcz na fali”. Czytając
to pomyślałem, że Henryk
jest odważny, bo ogłosił, że
je mięso.
Przecież jedzenie mięsa jest
przeciwko wegetarianizmowi, weganizmowi, obrońcom
praw zwierząt, kojarzonych
raczej z lewicową myślą
i w ten sposób nagle doszedłem do KOD-u i obecnej opozycji, co z kolei skłoniło mnie
do pytania, czy Henryk nie
obawia się, że zostanie uznany za zwolennika PiS?

jennym przesłaniem. „Kupiłem” to. Co nie znaczy, że bezkrytycznie. Zabrakło trochę akcentów polskich, a szczególnie gdańskich.
Gdy jeden moich znajomych, człowiek biznesu, kojarzony raczej z liberalnym podejściem i wcale nie sympatią do partii rządzącej, na swoim
profilu opisał wrażenia
z muzeum z krytycznymi
uwagami odnośnie samej
wystawy, znów włączył mi
się proces myślowy jak przy
wpisie Henryka Sawki.
Co więcej znajomy przy
okazji pochwalił rząd PiS
za kupno 3 samolotów do
przewozu VIP-ów, dodając,
że „nie wierzy, że te słowa
przechodzą mu przez usta”.
To na wszelki wypadek, gdyby znajomi rzucili mu się do
gardła.
Żyjemy w takich czasach,
gdy nawet pochwalenie
określonego, pojedynczego działania – wybranej instytucji, osoby – grozi nam
błyskawicznym zaszufladkowaniem do danej opcji
politycznej czy też grupy
światopoglądowej.

Absurdalna myśl, ale niech
rzuci kamieniem ten, który
dzisiaj nie ma takich rozkmin.
Obaw, żeby nie zostać zaTo trochę jak z kibolami.
Jak spotkasz na poznańszufladkowanym przez tych,
którzy tego oczekują. Na zaskim rynku kiboli Lecha
sadzie kto nie z nami, ten przeciw nam. Ważymy każde słowo, a czasem i „grzecznie” przepytany wyznasz, że jesteś ze Szczecina to wpier…
pewnie nie mówimy, co myślimy. Albo mówimy to, co w danej grupie jest raczej gwarantowany. Mimo że na mecze Pogoni Szczecin nie choobowiązujące.
dzisz, a piłką interesujesz się wtedy, gdy Lewandowscy ogłaszają, że
są w ciąży, a Krychowiak pokazuje się w nowym outficie na kanapie
Takim świetnym przykładem jest batalia wokół Muzeum II Wojny Świato- u Kuby Wojewódzkiego. To przecież nieważne. Choć nawet nie zdajesz
wej. Imponujące miejsce, miałem okazję oglądać wystawę. Fantastyczne sobie z tego sprawy, to i tak jesteś kibolem jakiejś drużyny. Tej z PiS
przestrzenie, no i wystawa. Pokazująca wojnę oczami cywili z antywo- albo tej z PO.
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Rysunki: Grzegorz Dolniak

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.

Dariusz Staniewski

okiem
W tegorocznym Wielkim Tygodniu na katolików, którzy w tym czasie
robią rachunek sumienia, spadła, jak grom z nieba, wstrząsająca wiadomość – Kościół rozszerzył listę ciężkich grzechów, z których trzeba
się wyspowiadać. I płacz wielki się rozlał po Rzeczpospolitej i zadrżały
konfesjonały. Posadzki w kościołach wypełniły się grzesznikami czyniącymi pokutę, leżąc krzyżem (choć niektórym trzeba było zwracać
uwagę, że leży się na brzuchu, a nie na plecach), a kruchty świątyń wypełniły się głuchym odgłosem uderzeń w piersi. Bo wśród grzesznych
nowinek znalazły się m.in. wyścig szczurów, czyli po trupach do sukcesu zawodowego, oglądanie filmów pornograficznych w internecie oraz
hejt i sprzedawanie cnoty w sieci, zabiegi in
vitro (a nawet ich popieranie), zatruwanie
środowiska, zażywanie narkotyków (nawet
w małych ilościach), używanie antykoncepcji hormonalnej, dręczenie zwierząt i seks
z nimi, używanie wibratorów i dmuchanych
lalek, mobbing pracowników i produkcja
niezdrowej żywności. Listę nowych grzechów opublikował jeden z regionalnych
dzienników. Potem przedrukowało ją pewne
katolickie czasopismo. Aż w końcu pojawiły
się informacje, że czegoś takiego, jak nowa
lista grzechów, po prostu nie ma! Na razie.
Bo przecież co stoi na przeszkodzie, żeby
taką listę stworzyć? W końcu i tak wcześniej
czy później do tego dojdzie. Można byłoby
ją uzupełnić o np. plucie na ulicy, siorbanie
i mlaskanie przy jedzeniu, niemycie się, nieużywanie kosmetyków i środków higieny
osobistej, niezmienianie bielizny, obgryzanie paznokci, dłubanie w nosie
stojąc „na światłach”, bójki między kierowcami na drodze, opowiadanie
głupot w Sejmie i Senacie oraz stacjach telewizyjnych, noszenie skarpet
do sandałów, oglądanie telenoweli i polskich komedii romantycznych,
głośne rozmowy przez komórki w środkach masowego transportu oraz
picie wódki bez zagrychy.
Członkowie grup rekonstrukcyjnych już zacierają ręce z radości. Na ich
mapie pojawi się następny adres. Bo w Zachodniopomorskiem powstaje
kolejna, po Wolinie, wioska Wikingów. Tym razem w Pyszce, miejscowości położonej 15 km od Kołobrzegu. Dowody wskazują jednoznacznie,
że na tych terenach przebywali Wikingowie. W zrekonstruowanej wiosce znajdzie się 10 chat, w których będą m. in. kowale, piekarze i cieśle.

Rysunki: Grzegorz Dolniak

Nie zabraknie prezentacji i inscenizacji walk oraz rejsu łodzią Wikingów.
Całość ma zostać otwarta pod koniec czerwca. I w ten sposób rekonstruktorzy w regionie będą trzaskać się z Wikingami w Wolinie i pod Kołobrzegiem, pod Cedynią pogonią Niemców, sforsują Odrę w Siekierkach
i dowalą hitlerowcom, dokonają zaślubin z morzem w Kołobrzegu, wylądują na spadochronach pod Arnhem, czyli na moście w Gryfinie, zdobędą
plaże Normandii, czyli chyba gdzieś w Świnoujściu, a w Rosówku pokażą
jak Ruscy Szczecin zdobywali. Cały rok gdzieś w regionie odbywa się jakaś nawalanka historyczna. Aż się chce zapytać: kiedy ci rekonstruktorzy liżą rany?
Jakiś czas temu burmistrz Darłowa
zaproponował podzielenie plaży na
część dla zwolenników i część dla
przeciwników parawanów, czyli tzw.
parawaningu (nową polską tradycję
rozbijania nad morzem parawanów,
nawet o 5 rano, ale nie w celu ochrony przed wiatrem, tylko wygrodzenia
terytorium). A na koniec ubiegłorocznego sezonu w tej nadmorskiej miejscowości zorganizowano sportową
olimpiadę „Darłowo - de Parawanejro”. Wśród rozgrywanych konkurencji
znalazło się m.in. rzucanie zwiniętym
parawanem oraz slalom między parawanami. I okazuje się, że 31 marca za
tę imprezę miasto dostało pierwsze
miejsce w ogólnopolskim konkursie
Tourism Trends Awards 2017. Włodarze nadmorskich osad - bierzcie przykład z Darłowa! Stop parawanowemu terrorowi! A ten, kto parawanem
wojuje, niech od parawanu zginie!
Architekci z całego świata są więcej niż bardzo zainteresowani szczecińską Łasztownią. Do konkursu na projekt zabudowy nadodrzańskiej
części miasta zgłosiło się ponad 240 pracowni, m.in. z Hiszpanii, Japonii,
Stanów Zjednoczonych czy Szwajcarii. Te zagraniczne mogą być jednak
dość przewidywalne. No bo co mogą zaproponować Hiszpanie? Jakąś
wielką arenę do corridy. Japończycy usypią drugą Fuji Yamę i pod nią
będzie miejsce do walk sumo i popełniania zbiorowego harakiri, Amerykanie oczywiście zaproponują kolejny Disneyland, a Szwajcarzy tak
zagospodarują teren, że będzie w nim pełno dziur. Jak w żółtym serze.
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Riviera Maison Dealer Szczecin
ul. Struga 23 I piętro
tel. 601 753 692, riviera@kagstudio.pl
/ Riviera Maison Dealer Szczecin

Selected Dealer
ZAPRASZAMY DO NASZEGO SHOWROOMU
ul. Struga 23 I piętro, Szczecin

Projektowanie i aranżacje wnętrz
Monika Nowak tel. 601 318 194

Balladka Słosia
Ballada okolicznościowa z okazji Dnia Śledziożercy
Smakosze z Polski i ze Szczecina,
Noc Śledziożerców znów się zaczyna,
czternaście racji do degustacji,
Darek Staniewski padł.
Na słodko, kwaśno i z naturą przaśną,
popite przy tym gorzałką smaczną,
nikt by nie wiedział, że to ze śledzia,
Darek Staniewski padł.
Za dwa tygodnie musi napisać,
umarłby pewnie, gdyby miał dzisiaj,
już przy dziewiątej terrinie wonnej
Darek Staniewski padł.
Oczom nie wierzy: obraz to rzadki,
bo pasibrzuchy biorą dokładkę,
tuczą się wrednie, kiedy on blednie
Darek Staniewski padł.
Zgodnie z uczoną, medyczną wiedzą
normalni ludzie tyle nie jedzą,
a ci się tuczą, obleśnie marudząc,
Darek Staniewski padł.
Nie frasuj zbytnio swojego serca,
bywały noce, gdy śledziożerca
dań ze czterdzieści w sobie pomieścił
Darek Staniewski padł.
Tekst: Sławomir Osiński

Rozmawiały: Daria Prochenka, Izabela Magiera
Foto: Paweł Smoliński
Produkcja: Maja Holcman-Lasota
22

Temat z okładki

Darek
Staniewski
Dlaczego tak poważnie?

Darek Staniewski – dziennikarz Kuriera Szczecińskiego, felietonista Prestiżu, autor książek. Tworzy bijącą
rekordy popularności kolumnę „Kurier Towarzyski”. Jest
mistrzem przypinania łatek i ciętej riposty, satyrycznie
przedstawia m.in. świat lokalnej polityki. Namiętny
wielbiciel kobiet i hucznych imprez towarzyskich. Tuż
przed wydaniem kolejnej książki w krzyżowy ogień
pytań wzięły go Izabela Magiera i Daria Prochenka.
Temat z okładki
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ak się czujesz po drugiej stronie dyktafonu? Pewnie zagadasz
nas na śmierć.
W życiu! Jestem niewyspany, wstałem o czwartej rano, bo musiałem pisać kolejny kawałek trzeciej książki... Dokładnie drugiej
części „W Szponach Gryfa Historii od kuchni.”

czasami zupełnie wymyśloną. A potem siadamy i Bolek kombinuje, co
w tym czasie ludzie mogliby jeść. Na przykład jedna historia opowiada
o tym, że Enrico Caruso, światowej sławy tenor podróżował statkiem,
który został zbudowany i zwodowany w Szczecinie. Zacząłem szukać
i wyobraźcie sobie, że ten wybitny śpiewak był znanym bon vivantem,
wielbicielem kobiet, palił papierosy, co na śpiewaka trochę dziwne i jeszD.P.: Przecież nie masz nic wspólnego z żadnymi kulinarnymi rzecza- cze uwielbiał lody. No i teraz Bolek ma zadanie, żeby wymyślić deser pt.
mi, dlaczego zabrałeś się akurat za taką tematykę?
Lody Tenora...
Nie, ale mam fajnego wspólnika, Bolka Sobolewskiego (właściciel restauracji Na Kuncu Korytarza – przyp. red.) i wymyśliliśmy sobie, że ja I.M.: A skąd wiesz, że uwielbiał kobiety?
zajmę się częścią satyryczno-historyczną, a Bolek dopasuje do tych hi- Jego życiorys jest pełen romansów i barwnych historii związanych z kostorii potrawy, oparte o zachodniopomorską kuchnię. Nie mamy typo- bietami. Zresztą na tym transatlantyku był z kochanką. I to było jednym
wej, regionalnej kuchni, jakichś rozpoznawalnych potraw, które nas cha- z największych skandali 1903 roku w Europie i na świecie. Na tym statku
rakteryzują i po których można nas rozpoznać nawet w Australii, dlatego nawet robił sobie zdjęcia z kochanką, które potem przedrukowywały gaBolek wymyślił sobie, że stworzy nową kuchnię Pomorza Zachodniego zety. Niezły gość!
i dopasuje potrawy do okoliczności.
D.P.: Wydajesz się osobą supertowarzyską i ja nie widzę Ciebie, jak
D.P.: Nie wiedziałam, że interesujesz się historią Pomorza.
siedzisz całymi dniami w archiwum Książnicy Pomorskiej i przygarCzasami. Bo naprawdę niektóre wydarzenia są niesamowite. Ta kolejna biony przeglądasz zakurzone tomiska.
książka będzie przede wszystkim o pewnych wypadkach, do których do- Nie żartuj! Jestem alergikiem, nie mogę siedzieć w kurzu! (śmiech)
szło w dwudziestym wieku, czyli od 1900 do teraz. I powiem wam, że
niektóre historie, jakie udało mi się znaleźć są naprawdę świetne!
I.M.: Umiesz wypisywać poprawnie fiszki w czytelni?
Daj spokój, masakra. Nie potrafiłem tych wszystkich rewersów wypełD.P.: Bolek wymyśla najpierw potrawy, a Ty dokładasz do tego histo- niać. Pierwszy raz, gdy wszedłem do czytelni, byłem jak dziecko we
rię, czy na odwrót?
mgle. Na szczęście udało się pod pozorem zagubionego i bezradnego
Najpierw pojawia się jakaś osoba, autentyczna postać historyczna i ja- samca oczarować jedną panią. Pomogła. Jednak gdy wychodziłem zapokieś zdarzenie. Opisane, udowodnione, udokumentowane. Zazwyczaj wiedziała, że to był pierwszy i ostatni raz!
opisane bardzo poważnie z atencją, jak mówią Rosjanie „sierioznie”.
A mnie wtedy zaczyna korcić, żeby odbrązowić to wszystko, wymyślić I.M.: Wypisała za Ciebie rewersy?
jakąś alternatywną wersję tej historii. Dowcipną, może niewiarygodną, Była tak miła. Ale gdy to robiła, ja zamiast się poduczyć, jak to samo-
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zajmowałem się tzw. dziennikarstwem śledczym. Z jednym z największych przestępców na Pomorzu Zachodnim to nawet wyzywałem się
przez telefon przez piętnaście minut! Ciężko mnie wnerwić, ale temu
się udało. Zadzwonił do mnie i od razu w pierwszym zdaniu „Ty ch… !!!”
Myślę sobie: Ty ch...? Do mnie? Przecież ja tu pracuję! No i przez 15 minut wymienialiśmy „uprzejmości”. Tak na poważnie, myślę, że jest parę
takich osób, które mnie naprawdę nie lubią, nawet nienawidzą. Może to
trochę za duże słowo, ale myślę, że paru osobom swoją pisaniną chyba
rzeczywiście zaszkodziłem. Ale wszystko pro publico bono!
D.P.: Czy wykrywanie nieprawidłowości to Twoja dziennikarska misja?
Nie lubię słowa „misja”. To jest takie słowo pełne patosu i wielkie. Misję
to miał np. święty Wojciech, który próbował namówić do wiary katolickiej dziewczyny i chłopaków z Mazur. Ja staram się po prostu wykonywać dobrze to, co robię – tak mnie przynajmniej nauczono. Co prawda,
ludzie różnie odbierają to, co znaczy „dobrze”. No bo dla niektórych
moje podejście do pewnych spraw jest zbyt frasobliwe, zbyt swawolne.
Według nich powinienem być poważnym człowiekiem, ze srogą miną.
Pokazywać, że w tym, co robię, nie ma miejsca na śmichy-chichy. Wzbudzać respekt, jak gmach Sejmu.
I.M.: Jesteś poważnym człowiekiem, tylko czasami lubisz sobie pożartować?
Jestem żartownisiem, który czasem potrafi być poważny. Taką formę
wolę.
I.M.: Prawda jest taka, że ujmujesz rzecz w sedno. Jesteś doskonałym obserwatorem.
O, ciekawe. Wiecie, z tym „Kurierem Towarzyskim” wiąże się fajna historia. Na początku myślałem, że nasi lokalni politycy, bo oni są zazwyczaj
głównymi bohaterami tej rubryki, będą obrażać się, histeryzować i robić sceny. A tu nagle okazało się – może pochlebiam sobie – że to jest
dla nich pewna forma promocji. Przychodzi na przykład pewien polityk
i mówi: „W „Towarzyskim” nie było nas już od dwóch tygodni, dlaczego?
Przecież do tej pory byliśmy.” Czasami dzwonią i sami coś podsyłają.
Czasami z własnego podwórka, ale oczywiście częściej na konkurencję.
D.P.: Potrafisz im „dołożyć”?
Potrafię... ale jestem raczej taktownym szydercą albo sympatycznym
dzielnie zrobić, wbijałem wzrok w jej ponętny biust. Nie wiem więc co prześmiewcą. Jak same zauważyłyście, staram się po prostu nie być
będzie następnym razem. Pewnie będę musiał wypisywać rewersy drogą chamski. Nie walić cepem między oczy albo sztachetą po nerach.
dedukcji albo zrobić sobie jakąś ściągę.
I.M.: Fakt, robisz to elegancko.
I.M.: Czytałyśmy Twoją drugą książkę „Szczecin bardzo towarzy- Wolę tylko uszczypnąć albo ugryźć, żeby został mały ślad. Ale nie, żeby
ski”, uśmiałyśmy się do łez.
ścisnąć za gardło i patrzeć jak gościu wybałusza oczy i wydaje ostatnie
No ba! To są chyba najlepsze kawałki, felietony i cytaty, jakie pojawiły tchnienie. To nie o to chodzi.
się w mojej rubryce na łamach Kuriera Szczecińskiego w ciągu ostatnich
kilku lat.
D.P.: Nie myślałeś kiedyś o karierze warszawskiej?
Myślałem. Kilkanaście lat temu. Byłem już wtedy po trzech gazetach:
D.P.: Do tej pory byłeś dziennikarzem i często oceniałeś pracę poli- Wyborczej, Głosie Szczecińskim i Dzienniku Szczecińskim – pierwszej kotyków, włodarzy miasta, a teraz jako autor na pewno sam spotykasz lorowej gazecie, która powstała w 93’ roku. Szkoda, że padła, bo to było
się z krytyką. Jak sobie z nią radzisz?
kapitalne wydawnictwo. Bardzo szybko zakasowaliśmy tych wszystkich,
Wiesz co, nieźle. Jeżeli krytyka jest sensowna i merytoryczna, to nie wiecie, staruchów z konkurencji (śmiech). Dwa razy byłem też po drugiej
mam z nią problemu. Słucham uważnie, zgodzę się i nawet potraktuję ją stronie, czyli byłem rzecznikiem, a także współzałożycielem Biura Propoważnie. Mało tego, ja się nawet do niej zastosuję. Nie jestem rękami mocji i Informacji Urzędu Miasta. I pewnego pięknego dnia stwierdziłem,
i nogami przywiązany do swojej twórczości. Umiem docenić celne uwa- że w sumie to chyba nie ma już w Szczecinie dla mnie miejsca. Ale niestegi. Pierwsza książka spotkała się z pewną popularnością i nieskromnie ty… tutaj jest mnóstwo pięknych kobiet. To przeważyło.
powiem, że było niewiele osób krytycznie do niej nastawionych. Jeżeli
już ktoś ją ostro komentował, to pewnie z grupy tych, którzy napraw- I.M.: Postanowiłeś zostać zatem lokalnym celebrytą?
dę mnie nie lubią i znajdują przyjemność w tym, żeby dokopać Staniew- Nie żartujcie! Celebryctwo? U nas? Raczej tania popularność, która
skiemu… Po tej rozmowie też pewnie tak będzie. Już widzę jak zacierają zresztą też niejedno ma imię. Pokazuje to np. taka historia. Któregoś
ręce z radości i rwą się do klawiatur, żeby się zemścić na Staniewskim, razu idę sobie z firmy i mija mnie staruszka. Nie wiem, czy jakaś świrobrzucić błotem i wylać wiadra pomyj. Ale co tam! Niech mają tę chwilę nięta, czy po prostu mnie rozpoznała. Choć nie wiem skąd. W telewizji
niepowtarzalnego szczęścia w życiu.
od dawna się nie pokazuję. Gapi się na mnie ta kobiecina, świdruje wzrokiem, a potem nagle kreśli znak krzyża w powietrzu! Następnie splunęła
I.M.: Rozmawiałam z mnóstwem osób o Tobie, mówią: „dusza-czło- i... poszła! To się nazywa rozpoznawalność!
wiek”, „prawdziwy przyjaciel”, „pomoże w biedzie”. Serio, jest ktoś,
kto Cię nie lubi?
D.P.: Zapytałyśmy Twojego kolegę po fachu Michała Stankiewicza,
Są, mogę nawet podać nazwiska. Kiedyś było ich więcej, zwłaszcza gdy za co Cię ceni. Powiedział, że za to, że jesteś prawdziwym hulaką
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i birbantem, podobno takich już nie ma. Stwierdził, że teraz dziennikarstwo jest nudne, bo ludzie szukają wszystkiego w internecie,
a Darek lubi z ludźmi pogadać, wyciągnąć z nich esencję.
I chyba ma rację! Same zauważyłyście, że to całe nasze środowisko
strasznie się pozmieniało. Kiedyś ludzie pili razem, hulali razem. Teraz
tego nie ma. To są jakieś jednostkowe przypadki.
D.P: Co się zmieniło w mentalności ludzi? Są zestresowani, bardziej
zapracowani?
Może to wszystko do kupy razem. Może im się nie chce albo nie czują
potrzeby. Może ich to nie bawi albo wydaje im się, że jest passe, że jest
źle odbierane?
D.P.: Może dlatego dziennikarstwo się zmieniło?
Na pewno. Ale zauważcie, że np. w różnych serialach i firmach dziennikarze są przedstawiani w samych złych barwach. To hieny, oszuści, gotowi
na każde świństwo dla byle sensacji. Ale gdy ludzie mają jakiś problem,
pojawi się jakiś dramat, to do kogo lecą? Do nas, do dziennikarzy. Wtedy
już nie jesteśmy mendami, wszami, tylko każdy mówi grzecznie „panie
redaktorze, może by pan pomógł?” I co zrobisz? Powiesz nie?
D.P: Myślisz, że kiedyś były lepsze czasy dla dziennikarstwa?
Tak, myślę, że kiedyś było łatwiej.
D.P.: Łatwiej? Zdaje się, że teraz jest łatwiej, jak mamy internet.
Wszystko można szybko znaleźć.
Łatwiej znaleźć pewne sprawy, ale trudniej pisać o niektórych rzeczach
i zjawiskach. Kiedyś na przykład nie było takiego podziału wśród ludzi,
jaki jest teraz. Zobaczcie, jaka jest agresja wśród ludzi. Jak na siebie plują. Tego, w takim stopniu, nie było. Było trochę inaczej.
I.M: Nie ma Ciebie w mediach społecznościowych. A przecież to tygiel informacji i inspiracja do pracy.
To prawda, ale mam bardzo uprzejmą i sympatyczną koleżankę w pracy
– Kaśkę Strożyk, z którą siedzę w pokoju i która ma bardzo znaczący
wpływ na kształtowanie „Kuriera Towarzyskiego”. Robi research na Facebooku, wyciąga co fajniejsze kawałki i podrzuca mi na kolumnę.
D.P.: A nie czujesz, że nie będąc np. na Facebooku, coś Cię omija?
Czasami mam takie wrażenie. Ale widzę też, że to jest straszny zjadacz
czasu. Siadasz, zaczynasz wchodzić w jedną dyskusję, drugą, potem kolejną, sprawdzisz, co tam u znajomych oraz kto cię opluł i w jakim stylu,
no i dzień minął! Znacie mnie, lubię sobie pogadać. Ale prowadzić fajne
rozmowy, niekoniecznie takie, jakie prezentuje pewna lokalna pani polityk, wszyscy wiedzą, o kim mówię.
I.M.: Wiem, wiemy… A Ty jej autentycznie nie lubisz?
I tu was zaskoczę. Nie lubię sposobu, w jaki ona prowadzi swoją politykę, tej jej agresji, nienawiści, histerii, jaką ona czasem prezentuje – „na
żywo” i jeszcze częściej na FB. Ale nie można też powiedzieć, że to jest
osoba, które o niczym nie ma pojęcia. Ja w tym siedzę od wielu lat i obserwuję. Ona naprawdę miała kilka niezłych pomysłów, tylko zapracowała sobie na taką opinię, jaką ma w tej chwili. Przecież naprawdę niewiele
osób traktuje ją poważnie.
I.M.: Ale często wyżywa się na Tobie…
Ja się tym nie przejmuję. Po prostu, ta pani ma cykl koniunkturalny. Raz
dla niej jestem fajny i mnie chwali, potem jestem głupek. A potem znowu
fajny. Kiedyś może trzeba by w końcu to wyjaśnić. (śmiech)
I.M.: Może trzeba na wódkę z nią pójść. Pogadać na luzie…
A’ propos wódki. Ostatnio mnie ktoś pytał, jakie mam marzenie w życiu
i... jest jedno takie. Łączy się z wódką i politykami. I w dodatku fajnie się
składa z anegdotą związaną z 13 Muzami. Nie wiem, czy o niej słyszałyście. W latach 60. i 70. wszyscy w Szczecinie pili w 13 Muzach, dziennikarze, artyści, plastycy, aktorzy. I któregoś razu przy tamtejszym barze
wódką raczyli się znany szczeciński kompozytor i jeden z ówczesnych
dygnitarzy partyjnych. Potem wszyscy koledzy kompozytora dziwili się
mówiąc: „chłopie, po co ty pijesz z nim tę wódę?” A on im odpowiada:
„chłopaki, musiałem się napić brudzia po to, żeby do niego powiedzieć
„ty ch...”, a nie „panie ch...”. I właśnie takie mam marzenie, żeby usiąść
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z paroma takimi ważnymi w tym kraju, napić się z nimi wódki i tak im do ich żądań. Nagle z poważnej historii, np. z ludzkiego dramatu, robisz
powiedzieć! Z pozdrowieniami od narodu, czyli suwerena! (śmiech)
farsę i groteskę. W dodatku z posmakiem seksualnym, co ludzie uwielbiają.
D.P.: Wracając do rozmowy z Michałem – dowiedziałyśmy się, że Darek to nasz szczeciński playboy i podrywacz, który bardzo lubi ado- I.M.: A jaki masz stosunek do polityków?
rować kobiety, ale zawsze robi to w szarmancki sposób.
Mam wrażenie, że oni wszyscy są tacy sami. To nie ma znaczenia, jaTak powiedział? Nie kłamał. Tak, to prawda. Ja się tego nie wstydzę. Lu- kie barwy polityczne reprezentują. Mówią tak samo, zachowują się tak
bię kobiety szalenie.
samo. Jak pisał wieszcz: „śmieszą, tumanią, straszą”. Czasami są zabawni, czasami przygnębiający. I prawdą jest, że najpierw naplują na siebie
I.M.: Chyba z wzajemnością, bo kobiety do Ciebie lgną. Roztaczasz w telewizji, a jak wyłączone zostaną kamery, to razem idą na wódkę. Nie
męski czar, który przyciąga.
raz to widziałem.
Staram się. (śmiech) Chyba dlatego się jeszcze nie ożeniłem. A poza tym
po prostu lubię wolne związki. Jest tyle pięknych kobiet... No i co ja na D.P.: Masz czasem dosyć dziennikarstwa?
to poradzę?!?
Tak, ale rzadko. Jakbym wam powiedział, że jestem już zmęczony poważnym dziennikarstwem, to mój szef, przeczytawszy to, powie: „No, StaD.P.: A myślisz, że może się jeszcze tak zdarzyć, że wstąpisz w for- niewski, zmęczony jesteś? No to masz tu trzy dyżury pod rząd. Odechce
malny związek?
ci się głupot wygadywać.” (śmiech)
Podobno nigdy nie mów nigdy. Nie jestem przekonany do instytucji małżeństwa. Jakoś nie potrafię w nią uwierzyć. W dodatku jak patrzę na to, I.M: Ale pewnie lubisz, jak dzwonią do Ciebie znajomi czy czytelnicy
co się dokoła dzieje, to raczej potwierdzają się moje opinie. Ale miałem i mówią: „Darek, czytałem twój felieton. Świetnie się ubawiłem!”
też w swoim życiu długi epizod monogamiczny – w związku z pewną Każdy lubi pochwały, a zwłaszcza, jeżeli są uzasadnione. Na przykład
piękną kobietą byłem przez 6,5 roku. Potem sprawdzałem statystyki z wielu felietonów, które znalazły się w „Towarzyskim” i w drugiej książi okazuje się, że jest mnóstwo małżeństw, które tyle nie wytrzymały…
ce, jestem bardzo zadowolony, dumny i dałbym się za nie pokroić. Bo są
naprawdę fajne.
D.P.: Ale jesteś monogamistą?
W związku tak. Playboy wisi wtedy na wieszaku.
I.M: Bawisz się formą i słowem po mistrzowsku!
Dzięki. Rozpieszczacie mnie! Ale wiecie jaka to czasami męka? Choćby
I.M.: A jesteś szczęśliwy?
wymyślenie głupiego dymka do fajnych zdjęć fotoreporterów KurieAle teraz pojechałaś! Szczęśliwy to jest strasznie trudne słowo...
ra Szczecińskiego: Roberta Stachnika, Ryśka Pakiesera i Darka Gorajskiego. Silę się długo i staram się wymyślić coś oryginalnego. A potem
D.P.: To może jesteś spełniony?
ktoś to obejrzy i powie, „ale lipa, i to ma być śmieszne?”. To usiądź sam,
Myślę, że jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia.
cwaniaczku. Jak jadę na urlop, to „Kurier Towarzyski” albo prawie się
nie ukazuje, albo ktoś stara się go zrobić w zastępstwie. Jak mnie poI.M.: Kolejna książka?
tem przeklinają! Kiedyś Tomek Kowalczyk (redaktor naczelny „Kuriera
Mam w planach inny projekt, który, mam nadzieję, wstrząśnie tym mia- szczecińskiego” – przyp. red.) próbował. Jakie katusze przeżywał, ile go
stem i przez który nie będę musiał się spakować ani nie wywiozą mnie na to zdrowia kosztowało, ile nerwów, jak przez to schudł, ile papierosów
taczkach! Ale na razie nic więcej nie powiem.
wypalił!
I.M.: Będziesz dziennikarzem, dopóki śmierć cię nie dopadnie?
Ja naprawdę lubię ten zawód. Kiedyś taki starszy dziennikarz powiedział, że to jest fajny zawód, tylko gdyby nie trzeba było jeszcze pisać!
(śmiech). W dziennikarstwie nie ma nudy. Ciągle jesteś w ruchu, ciągle
coś się dzieje!

D.P.: Lubisz rozśmieszać ludzi, dobrze się czujesz w takiej formie niepisarskiej, a bardziej stand up-erskiej?
O, miałem parę takich występów, zwłaszcza pod wpływem C2H5OH.
(śmiech) I nawet dostałem oklaski. A jak jeszcze dołączę do tego swój
sławny śmiech! Parę osób zrobiło sobie z niego dzwonek w „komórce”...

D.P.: Parę razy przestawałeś być już dziennikarzem. Brakowało Ci
tego, dlatego wracałeś do mediów?
Bardzo... Za pierwszym razem, jak odszedłem z gazety, zostałem rzecznikiem prasowym Stoczni Szczecińskiej. To był 93’ lub 94’ rok. Wtedy
Stocznia była trzecią największą firmą na świecie. To było coś wspaniałego, chluba regionu i Polski, po prostu szał totalny. A ja byłem rzecznikiem tej firmy. Wiele się wtedy działo – byłem świadkiem m.in. budowania jednego z pierwszych i największych holdingów w Polsce. Ale po
10 miesiącach odszedłem. Zwodowałem ileś tam statków i zacząłem się
nudzić. Brakowało ruchu, emocji.

D.P.: Czyli jesteś osobą bardzo towarzyską.
Staram się, całym ciałem i duszą. Po prostu towarzyskie zwierzę ze mnie!

D.P.: A książki i inne Twoje plany to też pewnie odskocznia, żeby nie
zamknąć się w jednym świecie? Bo mam wrażenie, że dziennikarze
mają poczucie, że robią superważne rzeczy.
Sam czasami żartuję pod koniec dnia pracy, że wykonaliśmy kawał
świetnej, nikomu niepotrzebnej roboty. Bo to tak czasem jest, że jesteśmy przekaźnikami ważnych treści. Tak nam się przynajmniej wydaje.
A potem okazuje się, że społeczeństwo to guzik obchodzi. I bardziej ich
interesuje to, w jaki sposób zginął Rysiek z „Klanu”.

I.M.: Czytasz książki medyczne w ramach rozrywki?
Już nie, bo jak odkryłem u siebie symptomy tysiąca chorób, łącznie z ciążą pozamaciczną, to się poddałem. (śmiech) Często się przeziębiam,
więc wiem generalnie, co mi jest. Po prostu delikatny człowiek ze mnie,
wrażliwy, subtelny... Nic tylko do piersi przytulić!

D.P.: Czasami dziennikarze specjalnie gonią za sensacją, za krwawymi historiami, bo to się najlepiej sprzedaje.
No tak, ale trochę nas do tego zmusili ludzie, czytelnicy. Nic tak nie kręci
i nie podnosi sprzedaży jak…
I.M.: Krew i flaki...
Krew i łzy tak naprawdę. No i my się w pewien sposób dostosowujemy

I.M.: I największy hipochondryk wśród dziennikarzy…
Tak, to prawda! Ale jestem takim fajnym hipochondrykiem, niegroźnym
i nieszkodliwym. Nie takim, który chodzi, mędzi, przesiaduje w przychodniach, grzebie u doktora Google’a lub idzie do lekarza i się przechwala,
że już sam się zdiagnozował. Najpierw jestem śmiertelnie przerażony,
potem wyciągam Aspirynę, mleko i tony lekarstw. Mam wśród przyjaciół
i znajomych wielu lekarzy, trochę literatury też jest pod ręką.

Dariusz Staniewski, który na co dzień pracuje jako dziennikarz
Kuriera Szczecińskiego i felietonista Prestiżu, pracuje nad kolejną książką. Ostatnia – „Szczecin bardzo Towarzyski, czyli
niecodziennych wydarzeń zapiski” – to rozwiązanie tajemnic
lokalnego świata polityki i samorządu nie wywołała zamieszek
na ulicach Szczecina. Ale doprowadziła do łez (ze śmiechu) wiele osób.
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Cieszę się, że nowa trasa rozpoczyna się tutaj,
na Pomorzu Zachodnim.
Sam jestem z Trójmiasta
i uwielbiam energię, jaką
mamy w tej części Polski.

Wojtek
Mazolewski

– W Szczecinie jest magia
„Chaos pełen idei” robi furorę. Na ostatniej płycie Wojtka Mazolewskiego usłyszymy wielu
znakomitych gości: Natalię Przybysz, muzyków Lady Pank, Anię Rusowicz czy nawet Johna
Portera. – Wszystkich namówiłem do tego, byśmy stworzyli projekt, który pokaże nasze flow.
Dokąd będziemy mogli popłynąć – zdradza jeden z najbardziej utalentowanych polskich
jazzmenów.
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zęsto przyjeżdża Pan do Szczecina, ale chyba pierwszy
raz występował w takim miejscu, jak szczeciński loft kultury przy ulicy Kolumba 4.
Atmosfera nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Do tej pory
graliśmy w kilku miejscach, m.in. w Filharmonii czy w Zamku Książąt
Pomorskich. Loftem jestem zachwycony, bo podobają mi się takie postindustrialne klimaty. Na początku, co prawda, musieliśmy rozruszać
trochę publiczność, ale po chwili pojawiła się prawdziwa magia. Kocham
grać i do każdego koncertu, niezależnie od tego gdzie i z kim gram, podchodzę ze stuprocentowym zaangażowaniem. Cieszę się, że nowa trasa
rozpoczyna się tutaj, na Pomorzu Zachodnim. Sam jestem z Trójmiasta
i uwielbiam energię, jaką mamy w tej części Polski.
A jak na tle innych miast prezentuje się cały Szczecin? Mamy dobre
warunki do dobrego grania?
W Filharmonii gra się naprawdę doskonale, to wspaniałe miejsce. Zachwyca nie tylko swoją architekturą, ale również wnętrzem. To, że wielu
osobom się nie podoba, może być spowodowane tym, że rzeczywiście
trzeba się do niej przyzwyczaić. Również przestrzeń dookoła jest coraz
lepiej zagospodarowana. W każdym jednym mieście brakuje mi jednak
tego samego. Nie tak dawno byliśmy w Londynie. Przed koncertem, przygotowując się do niego, pół dnia przesiedzieliśmy w parku. Nie ma u nas
takiej przestrzeni jak tam. Należy skończyć z rzeczami typu tabliczki:
„nie deptać zieleni” itp., a pracować więcej nad zagospodarowaniem
przestrzeni miejskich pod kątem natury, miejsc, gdzie można się zresetować, posiedzieć na trawie, poczuć zapach drzew i kwiatów. To jest najbardziej potrzebne. Szczecin to miasto z ogromnym potencjałem. Znam
tutaj sporo pozytywnych osób.
Daliście w Szczecinie świetny koncert. Promował on płytę „Chaos
pełen idei”. Zaprosił Pan do udziału w projekcie wielu znakomitych
artystów: rapera Vienio, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza,
Anię Rusowicz, Johna Portera i kilka innych osób. Według jakiego
klucza dobierał Pan gwiazdy?
Zapraszałem tych, których czuję. Na tych, na których miałem w tym
momencie pomysł. Rzeczywiście, było to ryzykowne. To, jak to finalnie
wyjdzie, istniało tylko w mojej głowie. Miałem wcześniej okazję współpracować z Anią Rusowicz, Natalią Przybysz, Wojciechem Waglewskim.
Z kilkoma artystami spotkaliśmy się pierwszy raz. Są też tacy, których
znałem, ale do tej pory nie graliśmy, mowa chociażby o Janie Borysewiczu czy Januszu Panasewiczu. Dla mnie najważniejsze było to, by zaprosić gości do wspólnego muzykowania, do energii, którą z zespołem posiadam. Namówić ich do tego, byśmy popłynęli razem, byśmy stworzyli
coś zupełnie nowego w oparciu o nasze doświadczenia, umiejętności,
nasze flow. I to chyba się udało.

reklama

Podczas koncertu aranżacje utworów są bardzo oryginalne, często
odbiegają od tego, co możemy usłyszeć na płycie. Bawicie się muzyką, to widać.
Staramy się podchodzić do tego bardzo spontanicznie oraz elastycznie. Aranżacje robiłem ze swoim zespołem wcześniej, nagrywaliśmy je
często na rekorder i wysyłaliśmy gościom, by się z nimi osłuchali. Najważniejsza praca odbywała się jednak w momencie przyjścia do studia.
Na nagranie mieliśmy bardzo niewiele czasu, dwie-trzy godziny. Dla porównania podam, że na nagranie każdej innej piosenki jest zazwyczaj
kilka dni. Nie mieliśmy tyle czasu. To prawda, z zespołem bawimy się
muzyką i przetwarzamy ją na żywo, improwizując. Cieszymy się każdym
elementem, który w trakcie grania możemy zmienić. Uznałem, że każdego zaproszonego artystę postaram się namówić do tego, byśmy właśnie
w taki sposób podeszli do pracy. Goście byli na tyle otwarci, że się zgodzili. Jeśli natomiast chodzi o występy koncertowe: zawsze jest napisany
scenariusz koncertu, kolejność utworów. Ostatecznie wychodzi często
tak, jak w Szczecinie z Misią Furtak czy Johnem Porterem. „Rozimprowizujemy” wszystko totalnie. Mimo że znamy jakąś formułę utworu, naprawdę nie wiemy, co się w nim wydarzy. Utwory nagrane z Johnem na
płycie „Chaos pełen idei” są instrumentalne, w wersjach koncertowych
w zasadzie są pieśniami. Dzieje się tak dlatego, że mamy do tego bardzo
frywolny stosunek. Potrafimy na bieżąco coś zmieniać, dodawać, podążać za narracją, jaka pojawia się w trakcie grania.

Myśli Pan już o kolejnym projekcie? „Chaos pełen idei” nie jest komercyjnym produktem, a mimo to ma bardzo dobre recenzje i cieszy
się ogromną popularnością.
Dobra muzyka zawsze broni się sama. Przylepianie jej łatek komercyjności nie ma żadnego znaczenia. Gdyby to była taka płyta – też bym się
tym nie przejmował. Fakt, że miałem okazję zaprosić tak wspaniałych
twórców do współpracy, dodał mi tylko skrzydeł. Traktuję publiczność
jako partnerów, bardzo szanuję ich podejście i ekscytację. Cieszę się, że
ta płyta jest odbierana tak szeroko. To jest jej atut, siła żywego grania.
Cofnijmy się trochę w czasie. Przed paroma laty ciężko Pan chorował, udało się na szczęście zwalczyć guza. Mimo wszystko wciąż pan
się nie oszczędza i naprawdę dużo pracuje.
Życie muzyka niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Kilka lat temu
rzeczywiście zdarzył mi się taki moment, gdy musiałem zregenerować
siły i powalczyć z chorobą. Spowodowana była zbyt intensywną pracą.
Każdy defekt organizmu to wina jakiejś nieuwagi, tak było i tym razem.
Jestem zakochany w tym, co robię i czasami potrafię się zapomnieć. Wydaję wciąż sporo płyt i biorę udział w wielu projektach. Dalej mam wiele
pomysłów na nowe albumy. Nie zwolnię póki co tempa, choć zdaję sobie
sprawę z tego, że za jakiś czas będę musiał się na chwilę zatrzymać. Jestem obecnie zbyt poruszony i podniecony tym, co się teraz dzieje.
Czyli po chorobie nie ma już śladu?
Zapomnijmy już o tym, było to wiele lat temu. Poradziłem sobie z tym już
dawno. Jedyne, z czym się teraz zmagam, to zmęczenie spowodowane
faktem, że od dwóch lat jestem w trasie koncertowej lub biorę udział
w innych projektach, tworzę muzykę do filmu czy teatru. Mam jednak
swoje sposoby na regenerację sił i niebawem stanę przed wyzwaniem, że
będę musiał zrobić to dogłębnie. Jeszcze jednak nie teraz. Zresztą, ktoś
mądry kiedyś powiedział: jak kochasz to, co robisz, to żadnego dnia nie
spędzisz w pracy. To tyczy się właśnie mnie.
O jakich sposobach regeneracji mówimy?
Ważna jest dieta. Musimy mieć świadomość tego, co jemy i jak jemy. Nie
jesteś nawet tym, co jesz, a tym, co trawisz. Drugim ważnym elementem
w zachowaniu równowagi jest dla mnie medytacja oraz różnego rodzaju
ćwiczenia fizyczne – od form pierwotnych, jak hiking, aż po nowoczesne
ćwiczenia z ciałem, jak joga czy pilates. Wszystko to pomaga odzyskać
równowagę na poziomie psychicznym i fizycznym.
Czyli w najbliższych miesiącach wciąż będzie bardzo głośno o Wojtku Mazolewskim?
W najbliższych miesiącach będę pracował nad realizacją dwóch czy
trzech kolejnych płyt. W dużej mierze są już przygotowane. Za chwilę
przygotowujemy też koncerty na festiwale w Jarocinie – to będą specjalne wydarzenia. Później zagramy jeszcze koncert „3 Dźwięki Komedy”
z Arturem Rojkiem, Marysią Sadowską i Leszkiem Możdżerem w Częstochowie. Zagramy też specjalny koncert w Opolu, gdzie poza gośćmi
z „Chaosu” zaprosimy O.S.T.R. i Kasię Nosowską, z którymi też przygotuję coś zupełnie innego. Uwierz mi, mój komputer, gitary i kontrabasy
w domu nie stygną i cały czas powstają nowe piosenki.

Rozmawiał: Andrzej / Kus Foto: Michał Andrysiak
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Matheo
:
Myślenie

antymarketingowe
Matheo jest jednym z najbardziej utalentowanych i rozchwytywanych producentów muzycznych
w Polsce. Stoi za artystycznym sukcesem kontrowersyjnego Popka, współpracuje z Kamilem
Bednarkiem, a z drugiej strony przyjaźni się z Władysławem Komendarkiem, guru polskiej
elektroniki. Bardz o pracowity, nie znosi sztampy i utartych ścieżek w muzyce. Przy herbacie
porozmawialiśmy z nim o tym, co to znaczy być producentem muzycznym w Polsce.
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roducent muzyczny odpowiada za brzmienie artysty i często stoi za jego
sukcesem. Tak jest chociażby za Oceanem Atlantyckim, gdzie takie postacie jak Diplo, Pharell Williams czy Timbaland stoją za utworami, które rządzą na listach przebojów. Na czym polega ten zawód i jak jest traktowany
w Polsce?
Pod względem pracy w Polsce jest tak samo jak na świecie. Inaczej sprawa wygląda ze
świadomością słuchaczy, w tym przypadku producenci są traktowani trochę jak szare
eminencje. Jednak wszystko zależy od gatunku muzyki, w jakim dany artysta się porusza. W hip hopowym świecie producenci są bardziej widoczni, za to w muzyce pop są to
znane nazwiska, o ile chce się je znać, poni waż nikt nie zastanawia się nad tym, kto
np. zrobił Rihannie nowy kawałek. Sam zaliczany jestem to tych producentów w Polsce, którzy są widoczni w hip hopowym środowisku, gdyż stoi
za tym promocja mojej osoby. Na początku byłem częstym gościem, np.
w teledyskach artystów, dla których tworzyłem bity, a teraz jestem tą
postacią, która sama zaprasza ludzi do udziału w swoich produkcjach.
Faktycznie żyjemy w czasach, w których producenci kreują wszystko, bo artyści zaczynają brzmieć tak samo i od tego fajnego bitu
często zależy sukces.
Jak dobierasz sobie ludzi do współpracy? Odmówiłeś komuś?
Więcej razy odmówiłem, niż się zgodziłem (śmiech). Przy wyborze zwracam uwagę na parę rzeczy. Ważna jest osobowość
artysty, z którym mam pracować, to czy jest ambitna i nastawiona na ciężką pracę. Nie lubię ludzi, którym zależy na łatwym sukcesie, niesztampowe myślenie jest u mnie w cenie.
Dla mnie przyjemnością jest tworzyć z takimi osobami i sam
zabiegam o współpracę z nimi. Taśmowe produkowanie przebojów nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem i nie sprawia mi
satysfakcji. Moje myślenie jest trochę antymarketingowe. Dobrze się z tym czuję i taką wersję siebie chcę realizować.
Czy właśnie taką niesztampową osobą jest Popek, z którym
współpracujesz? Musisz przyznać, że jego postać jest kontrowersyjna i trudno obok niego przejść obojętnie.
Popek z bylejakości zrobił jakość, z kiczu zrobił sztukę. Z nim jest ciekawie o tyle, że po pierwsze jest osobowością, a po drugie jest piekielnie ambitny. Stawia na pierwszym miejscu muzykę, a dopiero później całą
tę barwną otoczkę, którą się ludzie ekscytują. Jedno, co mogę na pewno
powiedzieć o Popku, jest to, że jest naturalny w tym co robi i nie jest to żadna zgrywa czy kreacja, by zadowolić publiczność. Cokolwiek by nie mówić
o mojej współpracy z Popkiem, to cyfry i liczby na koncertach mówią za
siebie. Żyjemy w czasach, w których opinia o innych kreowana jest przez
media, internet, co często nie ma żadnego przełożenia w rzeczywistości.
Szczególnie nie szanuję portali plotkarskich, które eskalują nienawiść i ją
multiplikują, wchodząc z buciorami w czyjeś życie.
Jednym z wywiadów niezbyt pochlebnie wyraziłeś się o popowych artystach w Polsce, a raczej o mechanizmach, jakimi kieruje się ta część
show biznesu.
Często ci artyści nie są artystami tylko produktami i wybierają ten kierunek już na starcie. Duża część tego, co powstaje w Polsce, jest nieudolną
kopią zagranicznych produkcji, nikt nie stawia na oryginalność. Pierwszą barierą jest to, że ludzie się boją, że jak zrobią coś swojego, to się nie
sprzeda, a drugą barierę stawiają rozgłośnie radiowe. Ogromna szkoda,
gdyż w Polsce mamy świetnych producentów muzyki elektronicznej, którzy bez problemu mogliby robić rzeczy takie, jak na świecie robi to Major
Lazer, ale radia nie chcą tego grać. Wolą puszczać rzeczy, które przysyłają im wielkie wytwórnie lub zagraniczne kawałki, które są popularne na
świecie. Niestety tutaj ludzie ciągle boją się być sobą. Na palcach jednej
ręki mógłbym policzyć osoby, z którymi w Polsce chciałbym współpracować. Są to ludzie, których obserwuję i chętnie bym im zaproponował coś innego, co do tej pory robili, bo czuję, że moglibyśmy razem
stworzyć nową jakość w muzyce. Nie lubię bezpiecznych schematów i utartych ścieżek.
Żeby zostać producentem muzycznym trzeba skończyć jakąś szkołę czy jest to kwestia tzw. dobrego słuchu?
To kwestia energii kosmicznej (śmiech). Skończyłem szkołę
muzyczną pierwszego stopnia, ale to nie było czynnikiem,
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Matheo, właściwie Mateusz Schmidt (ur. 1985 w Goleniowie). Muzyką zajmuje się od 1998 roku. Jeden z najlepszych polskich producentów.
Pracował z topowymi artystami w Polsce i na świecie, m.in.: z Foxy Brown, Sky Balla, The Game, Kool Savas, Edytą Górniak, Kamilem
Bednarkiem, Peją, Sobotą, Donguralesko, Tede i wieloma innymi. Jest kompozytorem oprawy dźwiękowej Gal KSW, ścieżki dźwiękowej
trailera filmu „Skorumpowani” Jarosława Żamojdy, współpracuje z Grzegorzem Piotrowskim z World Orchestra Project. Ostatnio współprodukował album „Popek Monster”, który pokrył się platyną w Polsce i w Czechach. Produkcje Matheo znajdują się na szczycie OLIS,
same klipy do jego muzyki mają ponad 50 mln wyświetleń na kanale youtube, nie wspominając o utworach bez teledysków.

Żyjemy w czasach, w których opinia o innych kreowana
jest przez media, internet, co często nie ma żadnego przełożenia w rzeczywistości. Szczególnie nie szanuję portali
plotkarskich, które eskalują nienawiść i ją multiplikują,
wchodząc z buciorami w czyjeś życie.

dzięki któremu zacząłem robić muzykę. Wszystko zaczęło się od stacji
MTV, gdzie zobaczyłem rzeczy, które mi się spodobały. Muzyka klasyczna, którą miałem w szkole, w mniejszym stopniu mnie
zainspirowała. Takim zdarzeniem, które przeważyło
o tym kim zostanę w przyszłości, był zakup gazety komputerowej przez mojego ojca, do której
dołączona została płyta z różnymi darmowymi programami. Wśród nich z zalazłem
program do robienia muzyki. Kiedy zdałem sobie sprawę, że mogę robić muzykę, a nie tylko jej słuchać – zwariowałem (śmiech). Miałem wtedy 13 lat.
Trochę czasu spędziłeś w Nowym
Jorku, wielkim tyglu kulturowym
i jednym z najważniejszych ośrodków muzycznych na świecie. Jak
to miasto wpłynęło na Ciebie jako
muzyka?
Tam ludzie posiadają większą świadomość tego co lubią, czego słuchają i co w ogóle robią. Oczywiście,
za wszystkim stoją większe pieniądze i jeśli tam ci się uda, to wychodzisz ze swoją twórczością na
cały świat. W każdym razie ludzie
stamtąd są bardziej inspirujący niż
ci w Polsce. Wynika to z tego, że
nie mają nałożonej bariery historycznej i narodowego zakompleksienia. Do tego są bardzo zdyscyplinowani i mają bardzo wysoką
kulturę pracy. To jest megainspirujące.
Jaki będzie następny krok
w Twojej pracy zawodowej?
Będę chciał bardzo mocno skupić
się na sobie. Chcę zrealizować te
wszystkie dziwaczne rzeczy, które
za mną chodzą. Mam w planie wypuścić kilka stricte autorskich pojedynczych rzeczy i zobaczyć, jak to się
sprawdzi w praktyce. W międzyczasie
wpadnie mi pewnie jeden czy dwa albumy hip hopowe, ale nie mam na to teraz ciśnienia. W tej chwili chcę zrealizować swoje
muzyczne wizje.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
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Uciekający
(za granicę)

państwo
młodzi

Ślub to dla każdego ogromne wydarzenie i jeden z najważniejszych momentów w życiu. Jednak
z drugiej strony wiążą się z nim duże koszty i stres. I wtedy, zanim zacznie się ta cała przedślubna
histeria, zastanawiamy się nad słusznością wyboru (oczywiście ceremonii, a nie partnera
na małżonka) i zaczynamy snuć marzenia o ucieczce gdzieś daleko…

Ś

lub z dala od rodzinnego domu, a najlepiej za granicą, daje możliwość połączenia go z podróżą poślubną, dowolnego wyboru
miejsca i oprawy, a jego koszty są zdecydowanie mniejsze od
balu dla stu osób, nerwowo planowanego z rocznym wyprzedzeniem. I tylko ciocie lub babcie mogą nam wypominać tę decyzję przez
jakiś czas… Nasi bohaterowie wybrali ceremonię ślubną poza granicami Polski. Żadne z nich nie zdecydowało się na ślub kościelny. Zresztą
w tym przypadku to dość skomplikowane, a przecież od takich niepotrzebnych komplikacji właśnie zamierzamy uciec. Jednak gdyby ktoś zapragnął kościelnej ceremonii, to musi pamiętać o kilku rzeczach. Ślub
kościelny można zawrzeć w kraju, który ma podpisany konkordat ze Stolicą Apostolską, ale wcześniej należy uzyskać zgodę proboszcza własnej
parafii, który wystawi nam licencję ze wskazaniem miejsca, gdzie ślub
się odbędzie. Gdziekolwiek jednak nie przeniesiemy całej ceremonii, nie
ominą nas wizyty w poradni rodzinnej, nauki przedmałżeńskie, a nawet
obowiązek dawania na zapowiedzi. Mało zachęcające…
Sakramentalne „si”
– „Veni, vidi, vici – Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”. Odwołuję się
do zwrotu Juliusza Cezara, bowiem mniej więcej tak podsumował nasze pierwsze spotkanie mój (wtedy przyszły) mąż, zakładając, że my =
wieczność – wspomina ze śmiechem Sylwia Różycka, aktorka teatralna,
na co dzień żona Marcina Tomaszewskiego, znanego polskiego alpinisty.
– Rzym uchodzi za Wieczne Miasto. Oddając wypowiedzi Marcina zaproponowałam na miejsce ślubu Rzym, a on odpowiedział: Si Silvana.
Słoneczną Italię na miejsce ślubu wybrała też inna para: Ania i Paweł
Żukowscy. Oboje na co dzień pracujący w poważnych zawodach, są ludźmi, którzy lubią przygody i lubią je łączyć ze swoimi pasjami. Ania z jazdą konną, a Paweł z windsurfingiem. Ich wspólny wyjazd do Włoch miał
być klasycznym urlopem, a skończył się na ślubnym kobiercu… – Z dość
dużym wyprzedzeniem mieliśmy zaplanowany wrześniowy urlop we Wło-
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szech w towarzystwie pary przyjaciół – opowiada Ania. – Paweł w tajemnicy przede mną skontaktował się z konsulatem w Rzymie w sprawie naszego ślubu i wszystko zorganizował, licząc na to, że uda mu się zrobić mi
niespodziankę. Niestety, konieczność zorganizowania dokumentów jeszcze w Polsce uniemożliwiła wprowadzenie elementu zaskoczenia. Rzym
i Watykan wydają się być idealnym miejscem na zawarcie ślubu kościelnego i tak faktycznie jest, ale tylko pod względem duchowym. Względy praktyczne i organizacyjne mogą okazać się sporą przeszkodą. Aby
oszczędzić sobie wielu zmartwień, najlepiej zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanych agencji lub konsultantów ślubnych, służących pomocą,
radą i doświadczeniem. – Telefonicznie uzgadnia się z panią urzędnik wolny termin w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie (Wydział
Konsularny) oraz wnosi opłatę. Należy pojechać pierwszy raz z dokumentami, zaś druga wizyta jest już dniem ślubu – wymienia Sylwia.
– Z konsulatem po raz pierwszy Paweł kontaktował się w maju i zaproponowano mu termin na listopad, bo jak się okazało jest kolejka chętnych.
Jako że w Rzymie planowaliśmy być jedynie trzy dni i to we wrześniu,
trzeba było wykorzystać umiejętności negocjacyjne przyszłego pana
młodego – dodaje od siebie Ania. – Po złożeniu przez nas wymaganych
przez prawo zapewnień Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie już sam
dalej prowadził kwestię dostarczenia do konsulatu niezbędnych dokumentów.
Karaoke i noc w samochodzie
Sama ceremonia ślubna nie jest skomplikowane a sami Włosi chętnie
służą pomocą w jej organizacji.
– Ślub odbył się w obecności wyłącznie świadków i pani konsul, a z uwagi
na nasze luźne podejście do tematu przygotowanie do ceremonii polegało na założeniu białej sukienki przez pannę młodą i niespóźnienie się

Sylwia i Marcin
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na wyznaczoną godzinę przez pana młodego – rzeczowo wyjaśnia Ania.
– Sama ceremonia wyglądała dokładnie tak, jak ślub w polskim Urzędzie
Stanu Cywilnego. Po powtórzeniu słów pani konsul złożyliśmy podpisy,
a kilka tygodni później otrzymaliśmy pocztą polski akt małżeństwa.
W przypadku Sylwii i Marcina uroczystość również odbyła się bezproblemowo. – Przygotowania głównie opierały się na znalezieniu biletów,
noclegów i planu zwiedzania miasta po zaślubinach – mówi Sylwia. –
Byli z nami świadkowie i para bliskich znajomych, z którymi uczciliśmy
nasz ślub obiadem w typowo włoskiej restauracji. Pogoda, mimo że był
to luty, była bardzo wiosenna i słoneczna, co pozwoliło na długi spacer,
a wieczorem harce w klubie karaoke.
– Z uwagi na mocno kameralny charakter całego zdarzenia wesela nie
było – po zrobieniu kilku zdjęć pojechaliśmy na obiad do restauracji poleconej przez panią konsul. Dużo ciekawsza niż wesele była noc poślubna,
którą z uwagi na awarię samochodu spędziliśmy we czworo w aucie na
parkingu gdzieś w połowie drogi, pomiędzy Rzymem a Livorno, skąd nad
ranem uciekł nam prom na Korsykę – śmieje się Ania.
Azjatycka przygoda
Europa nie jest jedynym miejscem, gdzie bez problemu możemy zawrzeć
związek małżeński nie będąc obywatelem wybranego przez nas kraju.
Jak się okazuje, nawet mocno egzotyczna Azja jest otwarta na pary młode z zewnątrz. Również tak odległe miejsce jak Japonia.

Ania i Paweł

Lidia i Adam

Wśród samych Japończyków najbardziej popularny jest ślub cywilny. Jednak nie można go nazwać ceremonią, gdyż ogranicza się jedynie do podpisania dokumentów w urzędzie. Podczas podpisywania dokumentów
nie jest wymagana obecność świadków, a nawet pana młodego. Kobieta,
która wchodzi w związek małżeński, może sama stawić się w urzędzie,
w okienku, które jest czynne całą dobę. Tradycyjny ślub japoński odbywa się według shintoizmu, rdzennej religii Japończyków, chociaż coraz
częściej wypiera go uroczystość chrześcijańska.
Ze ślubem cywilnym nie mieli za to problemu Lidia i Adam Peterczukowie, którzy związek małżeński zawarli właśnie w Japonii. – Procedura nie
różni się niczym od tej naszej w Polsce, ponieważ ślub braliśmy w Ambasadzie Polskiej, a tam obowiązuje prawo polskie – tłumaczy Lidia. – Jedyny wymóg, to świadkowie muszą znać język polski na tyle, aby zrozumieć przysięgę małżeńską. Na decyzję czekać nie trzeba, wystarczy po
prostu zarezerwować termin w ambasadzie.
Miłosne sushi
Lidia na co dzień pracuje jako wizażystka, a Adam w jednym z dużych
wydawnictw. Oboje fascynują się Japonią od lat, ale z różnych powodów. – Ja tą starą, czyli jestem podekscytowana japońskimi legendami,
całą mitologią, wierzeniami, a nawet, duchami, a Adam natomiast lubi
wszystko co nowoczesne: kroczące roboty, Akihabarę, mangi, konsole,
najnowsze technologie – wymienia Lidia. – Ślub w Japonii był marzeniem
mojego męża. A jako że bardzo go kocham i uwielbiam Kraj Kwitnącej
Wiśni, zgodziłam sie bez wahania.
Przygotowania do ślubu trwały krótko i zostały zdominowane przez kolor
czerwony, czyli barwę miłości. – Tydzień przed ceremonią kupiłam czerwoną sukienkę, specjalnie na ślub, żeby było ciekawiej taką z przeceny –
mówi z uśmiechem Lidia. – Adam dopasował się do mnie kolorystycznie.
Założył czerwoną koszulę w małe czarne piki, gdyż ja jestem królem pik.
Wesela nie było. Państwo młodzi poszli do ambasady i wzięli ślub. – Po
wszystkim z naszymi świadkami poszliśmy na kaiten sushi, a noc poślubną spędziliśmy w Love Hotelu, czyli w japońskim hotelu miłości, bardzo
popularnym miejscu wśród par, które chcą pobyć ze sobą w intymnej
i sprzyjającej miłości atmosferze – dodaje na koniec Lidia.

Autro: Aneta Dolega / Foto: archiwum bohaterów
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Jak dobrze rano wstać…
na ryby!
Chory zdrowieje, głuchy odzyskuje wzrok, a niewidomy słuch, albo odwrotnie. Trudne staje się łatwym, a niemożliwe błahostką. Jakiś cudowny lek?
Wizyta filipińskiego uzdrowiciela? Nie. To zdrowa reakcja na wieczorny telefon od przyjaciela, który mówi gorączkowo „Stary, idealna pogoda na
ryby. Jestem u ciebie jutro o wpół do czwartej…”.

N

iepotrzebne budziki, włączone radio, szturchanie i ściąganie
kołdry przez najlepszą z żon...Budzisz się rześki i gotowy na
kwadrans przed zegarową pobudką. Sprawnością, z jaką
poruszasz się po ciemnym mieszkaniu zadziwiłbyś samego
Winnetou. Kanapki już wczoraj przygotowane, więc tylko zalać wrzątkiem herbatę w termosie... Chlebak dopięty, więc jeszcze wędki, na siwiejący łeb czapka, co to pod żadnym pozorem prać jej nie należy i hajda!
Nad ulubiony brzeg odrzański trafiasz jeszcze po ciemku. Uroczy, głęboki jar wcinający się w wysoki brzeg Odry Zachodniej sprowadza cię
nad wodę prawie naprzeciw ulubionej śluzy. W nadbrzeżnych zaroślach
hałas jak na targowisku. Maj to najgłośniejszy miesiąc na tych terenach.
Tysiące gardeł na wyścigi zapewniają o swej dozgonnej miłości, niedoścignionym sposobie budowania gniazda i niespotykanej wprost przydatności do przedłużenia gatunku właśnie z nim, największym krzykaczem
we wszystkich krzakach. Do drących się pod niebiosa słowików dołączy
niebawem czereda innych napaleńców niezliczonych gatunków, różnych
wielkością i siłą rażenia. Niech no tylko wstanie słonko... No właśnie!
Trochę przyspiesz, bo jak wstaje, to najlepiej cmokają okonie, a ty tutaj
o ptaszorach...Cichutko, by nie zagłuszać tego najpiękniejszego koncertu świata wyciągasz sprzęt i klniesz w duchu, że jeszcze nie wymyślono
sposobu, by bez hałasu napompować ponton. Odrzański nurt żywy, co
napawa nadzieją na schodzącą z kanałów wodę, a przy takiej cyrkulacji
jest szansa na „eldorado”. Pompuje się głośno, ale jak już siedzisz na wodzie, to właśnie ponton jest najdoskonalszy. Cichutko zanurzasz wiosła
bez większego wysiłku przeprawiając się na drugą stronę rzeki. Od czasu
do czasu sprzed dziobu, niczym słodkowodny delfin, przewali się grzbiet
leszczowej łopaty. Na bystrzach chlapnie nieśmiało boleń, a przy trzcinie
sypnie jak śruciną po wodzie stadko spłoszonej drobnicy. Ptaki leśne zoreklama

stały ze swoimi trelami na lesistym brzegu, tu na środku wody obowiązki
orkiestry zaczynają pełnić trzciniaki, perkozy, łyski. Po kilku minutach,
dopływając do śluzy z tradycyjnym niepokojem wypatrujesz obecności
miejscowych sieciarzy...Uff, dziś się udało. Jesteś pierwszy - jak pospali niech żałują. Oni będą musieli uszanować twoje łowisko. Kłusole, ale
resztki honoru im zostały. Jeszcze rzut oka na rzekę, I wreszcie jest ona…
W resztkach nocnej mgły porozrywanej pierwszymi, porannymi podmuchami wiatru, w szarościach wstającego dnia wyłania się stara, poniemiecka śluza – brama do raju. Za nią krótki 150-metrowy, płytki kanałek,
a potem labirynt wędkarskich marzeń: dziesiątki kilometrów kanałów
Międzyodrza. Tą chwilę lubisz najbardziej. Widok na prostkę za śluzą, na
toń niespłoszoną jeszcze żadną łodzią, żadnymi wędkarzami. Z lewego
brzegu przy zwalonej wierzbie, jak zawsze zrywa się czapla. Czasem słychać klaśnięcie bobrzego ogona. To ten stary samiec, który rok temu
płynąc mocno zamyślony, nieomal walnął łbem w twój ponton. Wysokie, betonowe ściany śluzy zwielokrotniają echo rybich ataków. Wartka
woda niesie kępy trzcin i patyki. To dobry znak – będzie łowienie. Jeszcze
tylko najtrudniejsza przeprawa przez wąskie gardło zdewastowanej metalowej bramy i prowadzony śmigłym lotem zimorodka wypływasz na
spokojniejszą toń kanału...
Ponton kołysze się leciutko, ty zapalasz papierosa rozkoszując się tą najprzyjemniejszą z wędkarskich chwil: obserwacja wody tuż przed pierwszym rzutem. Nie ma przyjaciela, z którym zawsze ścigacie się o ten
„pierwszy” rzut, nie ma innych wędkarzy zakłócających czasem tok obserwacji. Jesteście tylko ty, woda i... Acha, z drugiego brzegu przygląda
ci się sceptycznie para kun, którym zepsułeś poranne igraszki z hormonami. No, ale taka widownia jest mile widziana.

Dłonie grzeje kubek z gorącą, zaprawianą herbatką. Majowe ranki potrafią być jeszcze całkiem chłodne, ten fakt zdaje się potwierdzać i para
z twoich ust i skostniały kormoran rozścielający swoje krótkie skrzydła
w stronę młodego, dopiero co budzącego się bladego słonka. Kiedy ponad trzydzieści lat temu wpływałeś po raz pierwszy w śluzę na starym,
sklejkowym kajaku, przedzierałeś się przez zarośniętą roślinnością budowlę jak w Amazonii. Jurek Kosycarz, fotograf przyrody i wielki znawca
tych terenów odkrywał przed tobą stary czapliniec, zasiedlone od lat
gniazdo rybołowów, z daleka przez ruską lornetkę podziwialiście kołujące bieliki, a z trzciny dobiegało miarowe buczenie bąka. To w Jurkowej
chałupinie zbudowanej wspólnymi siłami różnych ludzi siedzieliście długie wieczory zasłuchani w opowieści o ptakach, rzece i ludziach. To tam
poczułeś smak prawdziwej miłości do Międzyodrza i jego mieszkańców.
Dziś okoliczne zarośla śluzy są przetrzebione przez szukających drewna
na ognisko, ryby mniejsze i bardziej płochliwe, a ptaki...Te o dziwo się
ostały i to w niezłej nawet kondycji, bo to i orły często pokrzykują do siebie i kanie. O trzcinowo-szuwarowym drobiazgu nie wspominając. Tylko
Jurkowi los pokrzyżował plany zatrzymując go w półkroku życia. Ale jak
wierzysz głęboko, czuwa gdzieś tam wśród skrzydlatej czeredy patrząc
uważnym
wzrokiem
na umiłowane tereny
i ludzi.

z drugiej strony wysokiej grobli, że słyszę jego gromkie kichanie lub jakąś
cholerę kwitującą albo zmarnowane pobicie, albo piękny taniec boleni...
Z pozoru szorstki i nieprzemakalny, ale w środku dusza dziecka potrafiąca w zachwycie zagapić się na długie minuty, gdy nad trzcinami rozpoczynają swój taniec ważki i motyle.

Tyle razy czytałeś o konieczności poznania łowiska, o błogosławieństwie
umiejętności czytania wody, ale dopiero po latach, właśnie tu doceniłeś
korzyści z tego płynące. Poznawanie - największa tajemnica wędkarstwa! Poznawanie nie tylko zwyczajów ryb, lecz także całego środowiska
wodno-lądowego, w którym przebywasz. Jak inaczej zaczęły wyglądać
wędkarskie wyprawy od kiedy wiesz, że ta przepływająca, niepozorna
roślinka to salwinia pływająca, rodzaj rzadkiej, chronionej prawem paproci, a wibrujący, beczący dźwięk dobiegający cię całą wczesną wiosnę,
to tokujący lot kszyka i charakterystyczne furkotanie lotek jego ogona.
A te miękkie zielonkawe gałązki czepiające się haczyka? Jak ucieszyła cię
wiedza, że to gąbka słodkowodna występująca w wyjątkowo czystych
wodach. Przyroda nie straciła na swej tajemniczości w chwili, gdy zacząłeś poznawać jej tajniki. Ba, w wielu przypadkach twoja wiedza pomogła
ci oczekiwać na wydarzenia, które zazwyczaj umykały twojej
uwadze. I tak zaczęły
Dawniej, dostęp do
się wyprawy, których
tych miejsc mieli wycelem przestały być
łącznie nieliczni powyłącznie ryby. Wczesiadacze łódek. Dziś
sne wstawanie nie dlarzesza szczecińskich
tego, że lepiej żeruje
wodniaków
liczona
szczupak, lecz po to by
jest w tysiącach, a na
zobaczyć dzicze kąpieobrzeżach
Międzyle watahy regularnie
odrza powstają wyprzepływającej Odrę
pożyczalnie
sprzętu
w drodze na żerowiska
pływającego. Rozrasta
nad kanałami. Poranny
się infrastruktura kajawyścig na łowisko miał
kowa w Siadle Dolnym
na celu zobaczenie ptai w Gryfinie. Wciąż, mimo rozlicznych trudności, funkcjonuje wypoży- ków i wody, której nie spłoszyła natarczywa obecność ludzi.
czalnia kajaków PTTK na Dziewokliczu. Jak szybko dynamiczny rozwój
turystyki wodnej poradzi sobie z kruchą równowagą nadodrzańskich Do opasłego tomu anegdot ze śluzy dojdzie jeszcze jedna historia. Do
ostępów?
ciągu wspomnień, jeszcze jedna wyprawa nad rzekę, która darzona miłością, odpłaca z nawiązką zdarzeniami, obrazami, zapachem i kolorami...
„Czerk, czerk, czeerik!” na chybotliwej trzcince niepozorny ptaszek ze Za każdym majem inna, z każdą wyprawą bliższa i jeszcze bardziej pozręcznością linoskoczka kołysze się leciutko gapiąc paciorkowatymi ciągająca. Odra Zachodnia z labiryntem kanałów, z nieprzebraną rzeszą
oczkami na przybysza w pontonie. „No cześć byku jeden!” z uśmiechem ptactwa, roślin, ryb. Zespół After Blues śpiewa w jednej ze swych piona wąsatej twarzy przepycha się przez wąskie gardło śluzy Lutek, najlep- senek: „są takie miejsca, w których życia żal. To jest mój raj.” Ten tekst
szy przyjaciel z wypraw na naszą ulubioną wodę. „Już połowiłeś?” pyta napisałem właśnie na Międzyodrzu. Jutro jadę tam, na swoją „jurkową”
zazdrośnie. Ale odpowiedź zna. Starczy popatrzeć na Twój rozmarzony śluzę. Pierwsza wyprawa w tym roku. Czy będzie tak jak zawsze? Co
wzrok, na kubek w dłoni i spokojny warkocz spływającej wody. Wody zmieniło się przez minione miesiące? Już dziś cieszę się na myśl o tradyjeszcze dziś dziewiczej, kryjącej jak zawsze ten największy, najwspanial- cyjnym powitaniu tego miejsca. Stanę na drodze z Moczył do Kamieńca
szy połów życia. To tym razem. Dziś. Na pewno!
i patrząc na panoramę tej części Międzyodrza przywitam swoje wspomnienia, Jurka, Lutka, wszystkich przyjaciół, ptaki, rośliny i zwierzęta...
„Chłopie, jak tam na rogu bolenisko wali!!! Dawaj herbaty, ja tam wra- dziękując im za każdą spędzoną tu chwilę.
cam, a ty sobie skub te drobiazgi”. I to właśnie całe łowienie z Lutkiem.
Autro: Szymon Kaczmarek / Foto: materiały prasowe
Nie musi być tuż obok. Wystarczy świadomość, że jest tam za rogiem,
reklama

Gabinet AWO Dietetyka i Coaching
- diety indywidualne
- badanie składu ciała
- dietoterapia
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ul. Tkacka 69/9, Szczecin | tel. 603 635 088
www.diet-coaching.pl

Hand made

Co musi się stać, żeby uruchomić wyobraźnię i zacząć działać. Ciąża, chęć zabłyśnięcia, a może
potrzeba sprawienia przyjemności innym. Trzy młode dziewczyny pokazują, że wystarczy mały
impuls, aby coś powstało z niczego. Moda na handmade zatacza coraz szersze kręgi, a co
najważniejsze do tego, aby tworzyć wcale nie trzeba być artystą i kończyć specjalistycznych szkół.

K

ażda z nich miała inną motywację, aby rozpocząć swoją przygodę z rękodziełem. Początek działań także przypisany był
do innego momentu w ich życiu. Żadna nie wspomina jednak
o zarobkach, ani chęci wzbogacenia się. Zatem co jest w stanie zmusić aktywne prywatnie i zawodowo osoby do zarwania kolejnej
nocy czy poświęcenia czasu drutom, igle i nitce zamiast mężowi i dziecku? Handmade jest coraz bardziej popularny i zajmuje się nim znacznie
więcej osób niż kilka lat temu. Prawie każdy z nas ma w domu coś zrobionego własnoręcznie na przykład przez koleżankę – biżuterię, kartkę
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czy szalik. Często staramy się wykonać samodzielnie coś dla dzieci czy
w ramach oryginalnego prezentu urodzinowego dla przyjaciół. Z rzeczy
robionych ręcznie ucieszy się większość obdarowanych. Jaka jest zatem
tajemnica rękodzieła?
Bo czuję się jak światowej sławy projektant
Alona Sladkova przyjechała do Szczecina kilka lat temu. Podstaw prac
ręcznych uczyła się już w szkole. Jak gotować, przyszyć guzik, wydzier-

gać skarpetki czy robić inne proste rzeczy na drutach wiedziała już wie- mych. Samo zbieranie i szukanie materiałów do wykonania konkretnego
ku 15 lat. Ale jak sama przyznaje w tym czasie były o wiele ciekawsze pomysłu sprawia dużo frajdy – dodaje.
sprawy niż siedzenie w domu i haftowanie. Do robienia na drutach i szydełku wróciła dopiero kilkanaście lat później.
Bo cudownie jest widzieć uśmiech dziecka
– Taka prawdziwa przygoda zaczęła się tak naprawdę, gdy byłam w ciąży, na zwolnieniu w i w ramach rozrywki zaczęłam robić obrazki haftem
krzyżykowym– wspomina Alona. – Pamiętam też był taki okres, gdy już
była z nami córka i staraliśmy się o kredyt na mieszkanie. Przeczytałam
gdzieś wtedy, że jak się ma jakieś pragnienie, to można wybrać sobie
odpowiedni obraz i haftować, z myślą o swoim marzeniu. To podobno to
pomaga w jego spełnieniu– mówi dziewczyna.
Alona wybrała sobie obraz z domem i haftując wyobrażała sobie, że ma
swoje mieszkanie. Dzisiaj obrazek – amulet wisi na ścianie w jej własnym
„M”. Dodatkowo robi czapki, szaliki kominy dla siebie i znajomych. Jej
projekty widać na głowach i szyjach dzieci oraz dorosłych. Można wybrać sobie wzór, materiał i otrzymać coś bardzo wyjątkowego. Dziewczyna wykorzystuje do tego różne techniki, wzory i rodzaje włóczek. Ciągle
rozwija umiejętności przeglądając internet, konsultując się z innymi osobami i podpatrując ich pracę.

Marlena Pietrusewicz jest kosmetyczką i masażystką. Jak sama o sobie
mówi, aktualnie w stanie lekkiego zawieszenia z racji oczekiwania na
drugą córkę. Estetką była zawsze. Otacza się wyjątkowymi, pięknymi
rzeczami, ale swoją kreatywną stronę odkryła będąc w pierwszej ciąży.
Przyjaciele wieść o kursie szycia przyjęli z lekkim zaskoczeniem, ale i podziwem. W ramach handmade spod jej maszyny wychodzą ozdobne poduchy, przytulanki, ale zdarzają się także kocyki i inne dziecięce akcesoria. Pierwszą testerką jest jej córeczka Zuzia, ale także dzieci znajomych
i przyjaciół. Cuda, które tworzy podziwiają także internauci, ponieważ
na facebook’u kryją się pod nazwą Hopsasanka. Najważniejsze jednak,
że w oczach obdarowanych brzdąców zawsze widać radość. Rodzice
także są zadowoleni, bo poza tym, że są to rzeczy ładne to jednocześnie edukacyjne i funkcjonalne. Ulubioną zabawką Zuzi jest na przykład
własnoręcznie zrobiona przez jej mamę książeczka. Ma wszystko, czego
potrzebuje dziecko do rozwijania wyobraźni. Są guziczki, które się naciska, coś wyskakuje, inny element szeleści. Można liczyć, wskazywać, nazywać. Rozwiązań i możliwości wykorzystania tej materiałowej zabawki
jest mnóstwo. Z pomysłu chętnie korzystaliby wielcy producenci.

– Robię to dla przyjemności, nie dla zarobku. Bardzo cieszę się, jak ktoś
zakłada szalik lub komin zrobiony przeze mnie, wtedy czuje się niczym
projektant mody. Daje mi to dużo satysfakcji – dodaje.
– Chciałam umieć stworzyć coś wyjątkowego dla swojego dziecka i tak
już zostało, bo robię takie cudeńka od około dwóch lat. Na tą chwilę
Bo uwielbiam dawać coś innym
jest to zdecydowanie hobby i zajęcie dodatkowe, które daje ogromna
satysfakcje. Cudownie jest zobaczyć uśmiech na buzi dziecka, kiedy
Justyna Krawiec jest świeżo upieczonym magistrem farmacji i od nie- dostanie ode mnie własnoręcznie uszytą przytulankę. Ponieważ często
dawna pracuje w aptece. Jest jej wszędzie pełno i na nic nie ma czasu. obdarowane zostają maluszki, które jeszcze nie wyrażają emocji tutaj
Jeśli już znajdzie chwilę wykonuje biżuterię, kartki okolicznościowe, zastrzykiem energii i motywacji jest pozytywna reakcja mam – mówi
dodatki, ozdoby i dekoracje do domu. Szyje z użyciem różnych tech- młoda mama.
nik, zdarza się jej także robić świece. Ręcznie wykonanymi produktami
ozdobiła już dom rodziców, obdarowała brata i znajomych, ale także Marlena tak jak pozostałe bohaterki tworzenie swoich dzieł traktuje jako
potrzebujące rodziny w ramach świątecznych akcji takich jak Szlachet- hobby, jednak popyt na jej produkty jest bardzo duży. Dziewczyna ma
na Paczka. Justyna zawsze miała zdolności manualne, lubiła przedmio- wiele propozycji komercyjnej działalności, jednak przynajmniej na razie
ty plastyczne, a rękodziełem zajęła się już w gimnazjum. Wszystko nie rozwija jej z braku czasu. Wszystkie trzy dziewczyny zarywają noce,
zaczęło się od robienia biżuterii dla siebie i koleżanek. Na studiach żeby stworzyć coś unikalnego. Dzielą swój czas pomiędzy rodzinę, dzieci
przestawiła się na wyroby, które zajmowały mniej miejsca i produkty i życie zawodowe rozwijając jednocześnie swoje pasje. Są przykładem
łatwiejsze w transporcie. Tak zaczęła się przygoda z kartkami okoliczno- na to, że kreatywność może być ukryta w każdym i pojawić się w niezbyt
ściowymi i szyciem. O pozostałych technikach jednak nie zapomniała. oczywistych chwilach.
– To mi daje odprężenie, chwilę wytchnienia i mnóstwo radości. Najprzyjemniejsze w tym wszystkim jest to, że robię to z myślą o konkretnej
Autor: Hanna Promień / Foto: materiały prasowe
osobie, a dawanie czegoś od siebie innym to jedno z najcudowniejszych
uczuć, jakich możemy zaznać – mówi Justyna. Z jednej strony realizuję
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
swoje pomysły z drugiej mogę widzieć radość drugiej osoby, gdyż najczęISSUU.COM/prestizszczecinski
ściej robione przeze mnie przedmioty są prezentami dla rodziny i znajo-
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SUV

o sportowych osiągach
Lexus NX 200t kryje pod maską 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 238 koni mechanicznych.
Ten sportowy SUV, dzięki oferowanej przestrzeni, gwarantuje komfort podczas jazdy nawet pięciu
osobom. Zwiększa go bogate wyposażenie oraz mnóstwo nowinek technologicznych, których nie
znajdziemy w innych samochodach.

Lexus NX 200t
Pojemność silnika 1998 centymetrów sześciennych
Zużycie paliwaw cyklu miejskim 10,4 l
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim 6,5 l
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 7,9 l
Przyspieszenie 0-100km/h 7,1 s
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Lexus NX 300h
Pojemność silnika 2494 centymetrów sześciennych
Zużycie paliwaw cyklu miejskim 5,1 l
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim 5,0 l
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 5,1 l
Przyspieszenie 0-100km/h 9,2 l

T

urbodoładowany silnik modelu NX 200t jest dobrą alternatywą dla fanów niezrównanych osiągów i sportowego prowadzenia. Lexusa, dzięki połączeniu wygody i funkcjonalności, śmiało więc można nazwać samochodem kompletnym.

Charakter NX w wersji F SPORT podkreślają sportowe fotele z perforowaną tapicerką skórzaną, kierownica F SPORT, układ korekcji sztywności
zawieszenia, sportowe tłumiki drgań skrętnych nadwozia i 18-calowe obręcze kół. W kabinie Lexusa NX F SPORT tapicerka intryguje czerwienią
Dark Rose, a czerń podsufitki wyraźnie informuje, że wsiadamy do samochodu innego niż wszystkie. Nowe fotele F SPORT, niedostępne w innych
wersjach auta, produkowane są z „pianki zintegrowanej”, by zapewnić
jeszcze lepsze trzymanie boczne na zakrętach. Srebrne wstawki o wzorze naśladującym włókno węglowe są idealnym dopełnieniem stylizacji
pedałów, nakładek na progi i innych elementów wykończenia F SPORT.
Precyzyjnie wykonane i czerwone szwy nadają fotelom, desce rozdzielczej i dźwigni zmiany biegów jeszcze bardziej dynamiczny wygląd.
Mnóstwo gadżetów
Kierowca i pasażerowie Lexusa NX, siedząc wyżej, niż większość pozostałych uczestników ruchu, mają doskonały widok na miasto ze swoich
komfortowych, podgrzewanych i wentylowanych foteli. Elementy wnętrza, deska rozdzielcza i lusterka boczne zostały zaprojektowane tak, aby
zapewnić maksymalne pole widzenia. O komfort w kabinie, niezależnie od
warunków atmosferycznych, dba automatyczna klimatyzacja S-Flow, która skupia swoje działanie tylko na zajętych miejscach. Podczas manewrowania na monitorze może być wyświetlany widok z przodu lub z boków
pojazdu, albo widok „z lotu ptaka”. Obraz powstaje dzięki wykorzystaniu
czterech kamer, dyskretnie rozlokowanych na przedniej atrapie chłodnicy, lusterkach bocznych (kamery działają nawet po złożeniu lusterek)
i pokrywie bagażnika. Rysowane na obrazie linie prowadzące ułatwiają
bezproblemowe poruszanie się po zatłoczonych miastach i parkingach.
Bardzo często samochód traktujemy jak drugi dom, spędzamy w nim mnóstwo czasu. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, by był jak najlepiej
wyposażony oraz w pełni bezpieczny. Na pokładzie Lexusa NX znajdziemy wszystko to, co powinno nam znacznie ułatwić życie. Jest bezprzewo-

dowa ładowarka uzupełniająca zapas energii w telefonie komórkowym.
Znajdziemy ją w schowku. Touch Pad zapewnia nam natomiast wygodny
dostęp do systemu nawigacji Lexus Premium i usług sieciowych. Wśród
tych ostatnich znajdziemy wyszukiwarkę internetową, Google Street
View, i informacje o ruchu drogowym. Można też odciąć się od strumienia informacji i zanurzyć w ulubionych dźwiękach płynących z niezrównanego systemu audio Mark Levinson Premium Surround z 14 głośnikami.
Dźwięk w układzie 7.1-kanałowym, o jakości typowej dla kina domowego,
jest poddawany cyfrowej obróbce w technologii Clari-Fi, która odbudowuje składniki utracone w wyniku kompresji cyfrowej w formacie MP3.
Dzięki Touch Padowi kierowca i pasażer na przednim fotelu mogą intuicyjnie obsługiwać systemy pojazdu na 7-calowym wyświetlaczu multimedialnym. Jednym z nich jest system nawigacji — obsługiwany również za
pomocą poleceń głosowych. Wyświetla widok 3D i różne warianty mapy.
Potrafi nawet wygenerować kod QR dla smartfona, by pomóc dojść na
piechotę od zaparkowanego samochodu do miejsca docelowego.
Nowy Lexus NX to samochód, który do minimum ogranicza zmęczenie kierowcy. Wyjątkowo szeroki obraz z projektora HUD wyświetlany
na przedniej szybie pozwala skoncentrować uwagę na drodze; system
utrzymywania pojazdu na pasie ruchu zapobiega niezamierzonej zmianie
pasa, a światła drogowe w razie potrzeby automatycznie przełączają się
na światła mijania. System ochrony przedzderzeniowej — z radarem działającym w zakresie fal milimetrowych — wykrywa obiekty przed pojazdem, a w sytuacji zagrożenia samoczynnie włącza hamulce i napina pasy
bezpieczeństwa. Jeśli zaś dojdzie do kolizji, kierowcę i pasażerów chronić
będzie mocna klatka bezpieczeństwa i osiem poduszek powietrznych.
Witajcie hybrydy, żegnajcie diesle!
Dostępny jest także hybrydowy Lexus NX 300h, który rozwija moc 197
KM, osiągając średnie zużycie paliwa wynoszące… 5 litrów na 100 kilometrów! Najnowszy napęd hybrydowy – który płynnie koordynuje pracę
2,5-litrowego silnika benzynowego i silnika elektrycznego — zapewnia
Lexusowi NX 300h dostatek płynnie i cicho rozwijanej mocy oraz łatwość prowadzenia typową dla tradycyjnego auta luksusowego. Dodatkowo zapewnia wyciszenie nieporównywalne z żadnym SUVem konkurencyjnych marek.

UWAGA! LIMITOWANA, SPECJALNA OFERTA LEXUSA NA
MODELE NX Z PRODUKCJI 2017! *
Lexus NX300h / NX200t z napędem na przednią oś dostępny
już od 149.000 zł – oferta ważna do 31.08.2017 r. lub do wyczerpania zapasów objętych promocją.
Lexus NX z napędem na cztery koła z korzyścią nawet do
30.100 zł – oferta ważna do 30.06.2017 r. lub do wyczerpania
zapasów objętych promocją.
Oferta specjalna z ratą 1% w Leasingu SmartPlan dla wybranych specyfikacji wyposażenia.
Dodatkowo, każdy z Państwa, który zdecyduje się na zakup
nowego Lexusa NX, otrzyma na hasło „Magazyn Prestiż”
dodatkowy pakiet korzyści od dealera Lexus Kozłowski
Szczecin. Oferta ważna tylko do końca maja 2017 r.

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
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Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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Subaru

z charakterem

Ma dwulitrowy silnik o mocy 200KM. Do setki rozpędza się w niecałe 8 sekund. Nowe Subaru BRZ
z pewnością przykuje uwagę nie tylko miłośników sportowej szybkiej jazdy, ale również tych,
którzy preferują spokojniejszą jazdę. Jego sylwetka naprawdę zachwyca.

T

a japońska marka produkująca samochody osobowe powstała 64 lata temu. Przez ten czas Subaru nie wypuściło z linii
produkcyjnej modelu, który miałby niskie notowania. Wręcz
przeciwnie, każdy kolejny jest lepszy od poprzednika. Zawsze
naszpikowany sprawdzoną technologią, bezpieczny do granic możliwości. Nie można niczego zarzucić. Tym razem konstruktorzy przygotowali
model, którym z dużą satysfakcjom moglibyśmy jeździć w każdej kultowej grze komputerowej – Subaru BRZ.

aluminiowych felgach. Charakter podkreślają elektrycznie składane lusterka, zderzaki czy klamki zewnętrzne – wszystko w kolorze nadwozia.
Tworzy to wrażenie spójności, którą dopełnia tylny spojler znajdujący
się na pokrywie bagażnika. Z przodu oraz z tyłu auta znajdziemy reflektory LED. Dodatkowo komfort i bezpieczeństwo jazdy zwiększają światła do jazdy dziennej.

Sportowe wnętrze kusi do szybkiej jazdy. Wszędzie znajdziemy elementy
wyposażenia obszyte skórą: dźwignię hamulca ręcznego, dźwignię zmiaSmukła sportowa sylwetka świadczy już na pierwszy rzut oka o tym, że ny biegów, kierownicę. Skórzanej tapicerki użyto również do obszycia
mamy do czynienia z autem z pazurem. Posadzone jest na 17-calowych wygodnych kubełkowych siedzeń. Wracając jednak do kierownicy – za
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pomocą wmontowanych przycisków daje możliwość sterowania systemem audio. A na niego również nie mamy prawa narzekać. Na pokładzie
znalazł się bowiem system z 6,2-calowym kolorowym wyświetlaczem,
odtwarzaczem CD, USB i sześcioma głośnikami. Kolejnym multimedialnym przydatnym rozwiązaniem jest system głośnomówiący oparty na
technologii Bluetooth. W schowku konsoli centralnej oraz w schowku
na rękawiczki znajdziemy gniazda 12V, jest także gniazdo AUX-IN przeznaczone dla zewnętrznego odtwarzacza MP3. Sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów możemy także obsłużyć za pomocą manetki
umieszczonej tuż przy kierownicy.
Z przydatnych rozwiązań warto również wymienić podgrzewane siedzenia, automatyczną dwustrefową klimatyzację, zewnętrzny termometr
czy wyświetlacz wielofunkcyjny o wielkości 4,2-cala znajdujący się na
tablicy przyrządów.
Bezpieczeństwo. Na to zawsze należy zwrócić uwagę. Na pokładzie
Subaru BRZ znajdziemy mnóstwo poduszek powietrznych: są boczne
i przednie pasażera oraz kierowcy. Prowadzący sportowe auto może liczyć także na pomoc poduszki kolanowej. Z przodu i z tyłu są również
kurtyny powietrzne. Dodatkowo Subaru wyposażone zostało w Brake
Assist System, czyli wspomagania nagłego hamowania w sytuacjach
awaryjnych. Działa on we współpracy z ABS-em. Jest także system
kontroli trakcji oraz stabilizacji toru jazdy. Monitoruje pracę licznych
czujników, w tym hamowania, prowadzenia i trakcji, by zapewnić pełną
kontrolę. W pokonywaniu stromych podjazdów pomoże nam Hill Assist
Control, a o komfort oraz ekonomikę jazdy zadba system monitorujący
ciśnienie powietrza w oponach. Przy wykorzystaniu sygnału GPS działa również Inteligentny System Ratunkowy. Przekazuje automatycznie
w sytuacji awaryjnej informacje do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia
i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
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podziękowania dla Hotelu Silver za umożliwienie sesji

Subaru BRZ
Pojemność silnika 1998 cm
Moc silnika 200 KM
Prędkość maksymalna 226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h 7,6 s
Spalanie cykl miejski 10,4 l
Spalanie cykl pozamiejski 6,3 l
Cykl mieszany 7,8 l
Cena 142,400 zł

Motoryzacja

47

Micra w nowej
odsłonie

Nowy Nissan Micra piątej generacji wkracza na polski rynek. Japoński koncern kolejny raz zaskoczył
miłośników swojej marki – jak zwykle pozytywnie. Tym razem nie tylko wyposażeniem tego
niewielkiego auta ale również jego sportową, przepiękną sylwetką.

N

owy Nissan Micra oferowany jest z jednym z trzech silników
do wyboru. Podstawowa wersja wyposażona została w litrowy motor zasilany benzyną, generujący moc 73 KM. Możemy
również zdecydować się na wybór silnika o pojemności 0.9
turbo, jednak już o większej mocy – 90 KM, która dzięki funkcji overboast
może wzrosnąć do 95 KM. Konstruktorzy pomyśleli także o miłośnikach
jednostek wysokoprężnych i przygotowali dla nich wersję o pojemności
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1.5 dCi o mocy 90 KM. Jest ona jednocześnie najoszczędniejszą wersją,
bo w cyklu pozamiejskim zużycie oleju napędowego osiąga 3,7 litra!
Sportowy na zewnątrz…
Przyjrzyjmy się teraz wyposażeniu oraz funkcjom, jakie znajdziemy na
jego pokładzie. Do testów otrzymaliśmy samochód model 0,9 l IGT. Wy-

glądem zupełnie nie przypomina Nissana Micry pierwszych generacji.
Kultowy design i finezyjne wykończenie zostały zainspirowane stylistyką samochodów sportowych. Przednie, nowoczesne światła do jazdy dziennej mają kształt bumeranga. Świecą w technologii LED. Wzrok
przykuwa umieszczona między nimi osłona chłodnicy z chromowanym,
czarnym oraz lśniącym wykończeniem oraz trójwymiarowym logo Nissana. Patrząc z boku daje się zauważyć efekt „pływającego dachu”. Podkreśla go czarny, tylny słupek nadwozia oraz dopełnia spojler dachowy.
Klamki poukrywane są w tylnych drzwiach, a całość dopełniają aluminiowe felgi w specjalnym ekskluzywnym wzorze.
… i sportowy w środku
Co natomiast oferuje wnętrze? Znowu sportowe zacięcie: kierownica
pokryta jest skórą ze srebrnymi elementami – podobnymi jak dźwignia
zmiany biegów. Satynowe nakładki znajdziemy także na otworach wentylacyjnych. Siedzenia obszyte są materiałową czarną tapicerką z szarymi elementami. Również panele wewnętrzne przednich drzwi częściowo
pokryte zostały materiałem, podobnie jak górna część deski rozdzielczej.
Jednak liczy się również funkcjonalność oraz komfort jazdy. Wydawałoby się, że tak niewielkie auto nie może zawierać w sobie nadzwyczajnych rozwiązań. I tutaj znowu mamy zaskoczenie. Wszystkie urządzenia sterujące – w tym gałka dźwigni zmiany biegów – zostały starannie
rozmieszczone wokół kierownicy, aby zwiększyć komfort prowadzenia
i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Mamy tutaj elektrycznie regulowane szyby, komputer pokładowy z 5-calowym ekranem TFT, wskaźniki
temperatury zewnętrznej czy momentu zmiany biegu. Jest także czujnik
deszczu. Fotele są podgrzewane oraz regulowane. Tylna kanapa dzielona i całkowicie składana. Przyjemności z jazdy dodaje automatyczna klimatyzacja, a bezpieczeństwo zwiększa system kamer 360 stopni, który
ostrzega również o poruszających się obiektach czy tych znajdujących
się w martwym polu.
Bezpieczny do granic możliwości
Zatrzymajmy się na chwilę przy bezpieczeństwie. Tutaj Nissan Micra,
jako miejskie niewielkie auto, nie ustępuję znacznie droższym konkurentom. Mamy na jego pokładzie sześć poduszek powietrznych, są systemy ESP + ABS + Asystent hamowania. Doskonałym rozwiązaniem, które
również zwiększa bezpieczeństwo pieszych jest automatyczny hamulec
awaryjny z funkcją wykrywania pieszych. Ekonomiczność jazdy oraz jej
komfort zwiększa system kontroli ciśnienia w oponach. Przed mandatami powinien nas ustrzec system rozpoznawania znaków drogowych,
a przed kolizją, również zmęczonych kierowców, system ostrzegania
i interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, który sygnałami
dźwiękowymi i wizualnym zacznie alarmować przy niebezpiecznych
i niekontrolowanych manewrach.
Dobra muzyka, przyjemniejsza jazda
Dla większości kierowców przyjemna jazda musi być powiązana z dobrze grającym sprzętem audio. Ci, dla których jest to ważne, będą zadowoleni. System audio Bose Personal gwarantuje cztery doskonałej jakości głośniki przednie Bose oraz cyfrowy wzmacniacz. Dodatkowo, dzięki
czujnikom i kamerom zamontowanym na tyle samochodu zobaczymy
podgląd podczas parkowania.
7-calowy dotykowy ekran obsługuje dodatkowo płyty CD, gniazdo USB
ma możliwość podłączenia urządzenia typu iPod. Muzyki możemy słuchać również dzięki Bluetoothowi, za pomocą którego podłączymy do
systemu nasz telefon. Jest także wbudowany system nawigacji z darmową aktualizacją na 3 lata.

Nissan Micra
Pojemność 900 centymetrów sześciennych
Moc silnika 90 km
Prędkość maksymalna 175 km/h
Przyspieszenie 0-100kmh 12,1 s
Spalanie w trasie 3,7 l
Spalanie w mieście 5,6 l
Spalanie w cyklu mieszanym 4,4 l
Cena 69 340 zł

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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Nagroda dla
„Drewniaka”

Odrestaurowany w Szczecinie zabytkowy Mercedes W 03 12/55 Typ 300 z 1926 roku, którego przedstawialiśmy w listopadowym Prestiżu, otrzymał
na targach motoryzacyjnych Retro Classics 2017 w Stuttgarcie niezwykłe wyróżnienie – dla najlepiej odrestaurowanego auta.

P

ojechaliśmy na targi do Stuttgartu zaprezentować polakierowane nadwozie Mercedesa 190 SL. Nie wiedzieliśmy nawet, że
znajdzie się tam również „nasz” W03. Okazało się, że klient,
na którego zlecenie wykonaliśmy prace, sprzedał samochód
dalej, a nowy nabywca przyjechał nim się pochwalić. To było duże i miłe
zaskoczenie – przyznaje Tomasz Cholewa z firmy BT Classics.
Zaskoczenie było tym większe, gdy już pierwszego dnia targów, wieloletni efekt pracy został doceniony przez specjalistów.
– Ucieszyliśmy się niezmiernie, pomimo iż oficjalnie nikt nie przyznał,
że to nasze dzieło, nagroda trafiła bowiem na ręce obecnego właściciela pojazdu. Niemniej jednak mieliśmy szczęście o tyle, że na okładce ulotek, które zabraliśmy ze sobą i mieliśmy na swoim stoisku, był
właśnie zwycięski W03. Nasi potencjalni klienci mogli więc na żywo
obejrzeć efekt oraz jakość świadczonych przez nas usług – przyznaje
Cholewa.
Auto do Szczecina trafiło w 2014 roku i wtedy rozpoczęła się renowacja.
Przez mechaników zostało nazwane „Drewniak” z racji swego drewnianego szkieletu nadwozia. Było ono doszczętnie zniszczone przez korniki. Każdy element samochodu został odrestaurowany. Silnik, wcześniej
zdekompletowany, został uzupełniony o brakujące elementy i odpalony.
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Największa ciekawostka – w tym pojeździe gaz z hamulcem zamienione
są miejscami w stosunku do obecnie produkowanych aut.
– Procedura startowa pojazdu jest niezwykle skomplikowana i kilkuetapowa. Wymagała stworzenia przez nas kilkustronnicowej instrukcji
obrazkowej – wymienia Tomasz Cholewa. – To samo tyczy się wygaszania auta, które po zakręceniu zaworu z paliwem potrzebuje jakieś 20-30
sekund by je wypalić i samoczynnie zgasnąć. Ponadto wyposażony jest
w niezwykle ciekawy kierunkowskaz w formie strzałki spoczywającej
pionowo w górę, zamontowany po stronie pasażera, w którym to strzałka przekręca się w lewo, bądź w prawo wskazując innym uczestnikom
ruchu kierunek skrętu. Kabina szofera wykończona skórą jest bardzo
ciasna jak na wymiary zewnętrzne auta. Natomiast przedział pasażerski
wykończony został tkaniną, z zasłonami, dwoma dodatkowymi rozkładanymi krzesełkami – oprócz obszernej kanapy. A co najciekawsze znajduje
się w nim ówczesna forma interkomu, tj. słuchawka zamocowana w zasięgu ręki pasażera i połączona przewodem z tubą zamocowaną tuż przy
uchu szofera. Inna ciekawostka to kompresor zamontowany na skrzyni
biegów, służący do pompowania kół, do którego dostęp uzyskuje się poprzez niewielką klapkę rewizyjną w podłodze pod nogami kierowcy.

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe

Zacisze w centrum
Warszewa
Apartament z kominkiem, z dala od ruchliwej ulicy, z mnóstwem zieleni dookoła. Marzenie chyba
każdego. Teraz może się spełnić! Na północy Szczecina powstaje ekskluzywne, kameralne osiedle
„Warszewo Przy Parku”.

N

a niewielkim osiedlu „Warszewo Przy Parku” znajdzie się
10 domów w zabudowie bliźniaczej. Każdy z nich wykonany z najlepszych materiałów gwarantujących komfortowe
mieszkanie przez długie lata. Wszystkie będą spełniać najnowszą normę dotyczącą oszczędności energii i izolacji cieplnej. Ściany
zostaną dodatkowo ocieplone styropianem. W oknach znajdą się specjalne szklenia zapewniające maksymalne wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z promieniowania słonecznego.
Gdy przyjrzymy się tym ekskluzywnym domom od środka, otrzymamy
luksus w najlepszym wydaniu. Apartamenty zostaną wyposażone w instalację do centralnego odkurzania. W każdym salonie zaplanowano
kominek, którego montaż jest częścią standardowej oferty. Dwupoziomowe komfortowe domy oferują powierzchnię od 95 do 109 metrów
kwadratowych. Nie musimy martwić się przy nich o problemy z parkowaniem swojego auta czy samochodu gości. Do dyspozycji każdego oddane
zostaną bowiem aż dwa miejsca parkingowe oraz tak bardzo potrzebny
ogródek, w którym z przyjemnością spędzimy z rodziną czy przyjaciółmi
każdą wolną chwilę, urządzimy w nim grilla, pogramy w piłkę czy zwyczajnie oddamy się słodkiemu lenistwu.
– To doskonałe rozwiązanie również z innych względów. Kierując się wyborem domu szukamy miejsca idealnego. I tutaj mamy z takim do czynie-
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nia – mówi Krystian Surmacz z firmy Marina Developer, reprezentujący
inwestora. – W pobliżu jest wszystko: park, przychodnia, sklepy, żłobki,
przedszkola oraz wybudowana zaledwie kilka lat temu nowa szkoła. Osiedle oddalone jest od ruchliwej ulicy, co gwarantuje również ciszę, a w połączeniu z dużą ilością zieleni, także bardzo czyste powietrze. Dla rodzin
to naprawdę wymarzone miejsce. Tym bardziej, że nie można narzekać
też na dojazd do centrum miasta, gdyż zajmuje kilka minut. Przystanek
komunikacji miejskiej jest oddalony od osiedla o 5 minut drogi. Miejsce
jest doskonale skomunikowane – dodaje Surmacz.
Liczy się również bezpieczeństwo, dlatego każdy z domów wyposażony
zostanie w instalację alarmową, znajdzie się w nim również instalacja
teleinformatyczna.
– Osiedle będzie ogrodzone. Dokładamy starań do tego, by było miejscem kompletnym i w stu procentach gwarantującym bezpieczeństwo.
Mamy pewność, że zadowoli każdego, kto szuka spokoju, ciszy oraz ekskluzywnych warunków zamieszkania. Zachęcam więc do zapoznania się
z naszą ofertą i kontaktu pod numerem telefonu 609 11 30 55. Więcej
szczegółów można dowiedzieć się także ze strony internetowej www.
marina-developer.pl – podsumowuje Krystian Surmacz.

Na niewielkim osiedlu „Warszewo
Przy Parku” znajdzie się 10 domów
w zabudowie bliźniaczej. Każdy
z nich wykonany z najlepszych
materiałów gwarantujących
komfortowe mieszkanie przez
długie lata i wyposażony zostanie
w instalację alarmową, znajdzie się
w nim również kompletna
teleinformatyczna.
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Człowiek
wykreowany
Fot. Grzegorz Skorny

Według niego nie ma przypadkowych zdjęć. Tak też sam pracuje – każda fotografia jest dokładnie zaplanowana, co do najmniejszego szczegółu.
Grzegorz Skorny od 15 lat za swój główny cel bierze ludzi, czy to tych spotkanych podczas licznych podróży, czy tych, którzy pozują mu w trakcie
sesji fashion i beauty. Interesuje go nie tylko to, co na zewnątrz, ale również w środku, dlatego bardziej lubi kreować, niż odzwierciedlać zastaną
rzeczywistość. Jest również zafascynowany techniczną stroną fotografii. Dla niego pytanie „Jak to zrobić?” nigdy nie zostaje bez odpowiedzi.

ad
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www.eintopf.pl

Apetyt na zieleń

Kolory jedzenia mają znaczenie. Czerwone warzywa i owoce dobrze wpływają na serce, żółte chronią wzrok, a zielone… No właśnie, nie dość,
że zieleń to symbol wiosny, odrodzenia i radości to jeszcze fantastycznie smakuje i jest niezwykle zdrowy. Zielone warzywa chronią przed
nowotworami. Owoce w tym kolorze działają oczyszczająco, mają mało kalorii i są idealne dla przyszłych mam. Na dodatek zieleń pięknie
wygląda na talerzu i już to powoduje, że rośnie nam apetyt. Zatem smacznego!

Risotto ze szpinakiem, gorgonzolą
i chrupiącym boczkiem
Składniki:
» 300g ryżu do risotto
» 1 cebula
» 150g świeżego szpinaku
» 80g sera gorgonzola
» oliwa z oliwek
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» 3-4 cienkie plastry
wędzonego boczku
» sól, pieprz
» parmezan
» 1,5 litra wywaru warzywnego

»S
 zpinak umyjcie, wrzućcie do rondla z wrzątkiem, gotujcie przez 5 minut. Odcedźcie
i zmiksujcie na gładką masę. Odstawcie. Na patelnię wlejcie 2-3 łyżki oliwy. Usmażcie na niej drobno pokrojoną cebulę, dodajcie ryż i smażcie przez kilka minut ciągle
mieszając. Zalejcie wywarem, tak żeby przykrył ryż, dodajcie szpinak, doprawcie
pieprzem i solą, gotujcie ok. 15-18 minut, aż ryż będzie gotowy. W trakcie gotowania
ryż będzie wchłaniał wywar, dlatego musicie uzupełniać go na bieżąco. W tym czasie usmażcie boczek na suchej patelni. Gdy ryż będzie gotowy, dodajcie gorgonzolę.
Podawajcie z pokruszonym boczkiem i świeżo tartym parmezanem.

Makaron
z bok choy,
imbirem,
sezamem
i chili
Składniki:
» 200 g makaronu jaki lubicie, soba, ryżowy
» 4-5 liści kapusty bok choy
» 1 cebula, dymka
» 1 łyżka nasion sezamu, uprażonych
sos:
» 2 ząbki czosnku, wyciśnięte
» 2 łyżki posiekanego drobno imbiru
» 3 łyżki sosu sojowego
» 1 łyżka syropu klonowego
» 1 łyżka oleju sezamowego
» 1/2 łyżeczki płatków chili (opcjonalnie)
»P
 okrójcie liście bok choy wzdłuż, w paski,
posiekajcie dymkę. Wymieszajcie ze sobą
składniki sosu, odstawcie. Ugotujcie makaron wg przepisu na opakowaniu. Na głęboką
patelnię wlejcie sos, podgrzejcie, dodajcie
dymkę i bok choy, smażcie, aż warzywa
zmiękną. Dodajcie do nich makaron, dobrze
wszystko wymieszajcie. Posypcie uprażonym sezamem.

Smacznego!

E

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.

EINTOPF
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fot. Dagna Drążkowska

Prezentacja

Whisky czy whiskey
Jaka jest różnica? – Wiele osób podczas degustacji złotego trunku w 17 Schodach zadaje nam to pytanie w pierwszej kolejności – mówią Cezary
Zotka i Michał Łoziński, właściciele koktajlbaru. Obie te formy są prawidłowe i dotyczą praktycznie tego samego trunku – alkoholu destylowanego
ze zbóż i leżakowanego w dębowych beczkach.

W

ymawiać powinniśmy tak samo. Inna pisownia wynika
z tłumaczenia z galicyjskiego – rodzimego języka Szkocji – na irlandzki. Whisky w wolnym tłumaczeniu znaczy
„woda życia”. Po co więc takie zróżnicowanie?

Co kraj, to obyczaj

Irlandczycy oraz Amerykanie używają w swojej pisowni dodatkowego
„e”, natomiast Szkoci oraz producenci alkoholu z innych krajów używają pisowni whisky. Choć w obu przypadkach chodzi o ten sam trunek,
różnica w pisowni może nam jednak wiele powiedzieć o jego charakterze. Szkoci przy produkcji swojej whisky wykorzystują torf do suszenia
jęczmienia, destylują ją tylko dwa razy i leżakują minimum 3 lata w dębowych beczkach. Irlandczycy, w przeciwieństwie do Szkotów, nie „wędzą” zboża oraz destylują ją trzykrotnie, dzięki czemu jest dużo łagodniejsza i bardziej subtelna niż popularna szkocka. Z kolei Amerykanie

produkują głównie bourbon, powstający w minimum 51% z kukurydzy,
której obecność sprawia, że whiskey z USA jest słodsza niż szkocka czy
irlandzka. Amerykanie zawsze używają do jej produkcji nowych, świeżo
wypalonych beczek, natomiast Szkoci korzystają z używanych beczek,
m.in. po winach, bourbonie czy rumach.
To samo, a jednak czuć różnicę
Jeżeli mamy ochotę na delikatną i słodką, to w większości przypadków
whiskey powinna zaspokoić nasze potrzeby. Jeśli natomiast chodzi nam
po głowie bardziej charakterna i ostra, to whisky bez dodatkowego „e”
będzie zdecydowanie lepszym wyborem. Wszelkie wątpliwości możemy rozwiązać w 17 Schodach. – Organizujemy degustacje i omawiamy
dużo więcej tematów i ciekawostek ze świata whisky. Zapraszamy do
kontaktu w celu zorganizowania degustacji w gronie znajomych czy
w ramach firmowej imprezy integracyjnej – dodają Cezary i Michał.

reklama

ul. Targ Rybny 1, 70-535 Szczecin, Podzamcze

/17schodowbar, 723 895 123, 17schodow.com

Naturalna
harmonia

Prezentacja

Kobieta lat 39, twarz, 3 zabiegi CGF Liquid

przed

po

Coraz częściej zwracamy uwagę na jakość naszego życia: uprawiamy sport, dbamy o regenerację organizmu poprzez ustalenie właściwej diety,
żyjemy bardzo świadomie, aktywnie oraz wybieramy produkty najwyższej jakości. Nie dziwi więc fakt, że zarówno my jak i nasi pacjenci
poszukujemy nowych, naturalnych rozwiązań anti-aging czyli preparatów bezpiecznych i kompatybilnych z naszą skórą. Nowości na rynku
medycyny estetycznej pojawia się wiele. Jak wybrać najbardziej skuteczny, a jednocześnie w pełni bezpieczny preparat?

M

oją rekomendacją jest zabieg CGF Harmony, który jest
terapią autologiczną i zapewnia regenerację skoncentrowanymi czynnikami wzrostu i komórkami macierzystymi
CD34+. To idealna propozycja dla wszystkich pacjentów,
którzy poszukują silnej stymulacji, regeneracji i stawiają przede wszystkim na naturalność, bezpieczeństwo i skuteczność. Nie musimy obawiać się o alergię czy nietolerancję, ponieważ cały preparat wykorzystany w zabiegu CGF Harmony jest stworzony z krwi pacjenta, która
w odpowiedni sposób przygotowana staje się najbardziej bezpiecznym
preparatem regeneracyjnym. Zabieg CGF Harmony polega na pobraniu
krwi pacjenta, która następnie jest umieszczana w separatorze komórkowym.

Zabiegi CGF Harmony wykonujemy w seriach. Rekomendowana liczba
zabiegów przy rozpoczęciu terapii to 3 (w odstępach co 6 tygodni), następnie dwa razy w roku wykonujemy jeden lub dwa zabiegi podtrzymujące efekty.
Już po dwóch tygodniach pacjent widzi pierwsze efekty zabiegu tj. poprawę kolorytu, ukrwienia i nawilżenia, a to wszystko dzięki jego własnej
krwi. Jeśli stawiamy na naturalne odmłodzenie i bezpieczną regenerację
– CGF Harmony jest obecnie najodpowiedniejszym rozwiązaniem!

Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom biotechnologicznym
separator komórkowy pozwala nam otrzymać preparat CGF, który
przygotowany w odpowiedni sposób umożliwia stopniowe uwalniaKlinika Zawodny Estetic
nie czynników wzrostu (żel APAG – ActivatedPlasma Albumin Gel).
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
To innowacja w terapii regeneracji skóry. Dzięki tej metodzie żywotność płytki krwi jest wydłużona i uwalniane są większe ilości czynników tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
wzrostu.
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W naszych gabinetach porad udziela
ponad 150 lekarzy medycyny i stomatologii
Porady Lekarzy Specjalistów

•

Oferta:
Stomatologia •

Laboratorium

•

Medycyna Pracy

Pracownie:
• USG • RTG • EKG
Wykonujemy:
• Gastroskopię • Kolonoskopię
• EEG • OCT • Spirometrię
• Szczepienia Ochronne

Umawianie wizyt odbywa się pod nr tel.: 91 434 73 06
Czynne codziennie 7.30 do 19.00; soboty 8.30 do 13.00
Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1

•

www.medicus.szczecin.pl

Historia z brodą

W ostatniej dekadzie mocno wzrosło zainteresowanie mężczyzn swoim wyglądem. Panowie zaczęli na nowo szukać swojego stylu, dbając
o ubranie i fryzurę. Wraz z modą na zarost pojawiła się potrzeba dbania o wąsy i brody. Powrócono zatem do dawnych, sprawdzonych praktyk
i tak na horyzoncie pojawiły się barber shopy, czyli salony fryzjerskie tylko dla mężczyzn.

S

iedzimy w jednym z nich na szczecińskim Podzamczu. W przyjemnym, surowym wnętrzu, przy dźwiękach dobrej muzyki,
mając w tle na ekranie jeden z meczów piłki nożnej, rozmawiamy z Andrzejem Górnym, właścicielem Barber Shopu Beverly.
– Po latach prowadzenia własnej sieci salonów fryzjerskich Beverly Hills
postanowiłem otworzyć miejsce wyłącznie dla panów – mówi Andrzej
Górny. – Skłoniła mnie do tego moda na noszenie zarostu i powrót do
klasycznych praktyk fryzjerskich, ale także własna, męska potrzeba
stworzenia miejsca, do którego sam chciałbym przyjść.
Z błyskiem brzytwy
Golibroda jeszcze do niedawna uznawany za zawód na wymarciu, dziś
przeżywa swoją drugą młodość. Historia tej profesji przypada na przełom
XIX i XX wieku. Wizyta u golibrody kiedyś związana była nie tylko z potrzebą dbania o zarost, ale również spotkań towarzyskich. Dziś panowie
chodzą do tzw. barbera głównie na strzyżenie i to regularnie. – Wizyta
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u barbera to pewnego rodzaju rytuał golenia brzytwą, który jest procesem bardziej skomplikowanym w odniesieniu do klasycznych maszynek
elektrycznych lub tych wykorzystywanych do golenia „na mokro” – tłumaczy Lena Górny. – Konieczne jest odpowiednie przygotowanie skóry twarzy przed goleniem, nałożenie piany za pomocą pędzla, zmiękczenie zarostu i przede wszystkim umiejętność sprawnego posługiwania się brzytwą.
Sztuka cięcia
Dobrze przystrzyżona i wymodelowana broda zmienia rysy twarzy na
korzyść osoby ją noszącej. Podkreśla osobowość i dodaje niecodziennego wyglądu. – Do jej pielęgnacji, a także włosów czy wąsów używamy bardzo dobrych kosmetyków – mówi Lena Górny. – Co ciekawe,
są one droższe od tych, które używa się do pielęgnacji damskich włosów. Ponadto w naszym Barber Shopie klienci mogą liczyć na okłady
z ciepłych i chłodnych ręczników. Nasi barberzy (nie mylić z fryzjerami)
są doskonale wyszkoleni.

Ideą współczesnego barber shopu jest odtworzenie charakteru miejsca,
z jakim się zderzali mężczyźni kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat
temu. Stylowe krzesła, fotografie, drewniane meble – to wszystko buduje klimat tego miejsca, który jest stricte skierowany do mężczyzn, co
sprawia, że kobiety nie są tam specjalnie mile widziane. – Proszę tego
źle nie zrozumieć – uśmiecha się Andrzej Górny. – Brak kobiet w barber shopach nie wynika z dyskryminowania pań czy braku sympatii dla
nich. Od zawsze istniały tzw. „męskie kluby”, a barber shop jest tego
rodzaju miejscem. Nić porozumienia, jaka się wytwarza między barberem a klientem, jest tutaj dość bliska. Stworzyliśmy miejsce, w którym
panowie mogą poczuć się swobodnie, stąd ten wystrój wnętrza, sport
na ekranie czy męska prasa. Panie często, chcąc mieć chwilę dla siebie,
łączą relaks w swoim towarzystwie z zabiegami upiększającymi. My,
mężczyźni, mamy takie same potrzeby.
Krew i dobra kawa
Symbolem salonów jest wiszący często przy wejściu tzw. barber pole.
Mało kto wie, co kryje się za tym niewinnym (wydawałoby się) symbolem salonów barberskich. Kolory barber pole to pamiątka po czasach,
w których fryzjer nie tylko strzygł i golił, ale także upuszczał krew, a nawet zajmował się zabiegami chirurgicznymi. Czerwony kolor symbolizuje

więc krew, natomiast biały – opatrunki i bandaże używane przy zabiegu.
W Europie tradycyjny barber pole jest biało-czerwony, natomiast w USA
z dodatkiem koloru niebieskiego, który według różnych interpretacji
miał oznaczać albo żyły lub być elementem patriotycznym. – Jak sama
pani widzi wystrój ma niewiele wspólnego z typowymi salonami fryzjerskimi. Salony Beverly Hills, które prowadzimy od lat, mają bardziej
familijny charakter – dodaje Andrzej Górny. – Tutaj klimat jest bardziej
garażowy, typowo męski. Można na luzie porozmawiać, rzucić żartem,
klient czuje się jak na spotkaniu z kumplami. Zamiast „Elle” czy „Twojego
Stylu”, można przejrzeć „Playboya”, obejrzeć mecz piłki nożnej, rozgrywki NBA czy walki bokserskie, a do tego napić się dobrej kawy. I oczywiście zadbać o swój wygląd.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Beverly Barber Shop
ul. Sienna 5a, 70-542 Szczecin
tel. 91 433 33 36
Dołącz do nas na
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Pilates – moda czy potrzeba?
Nie bez powodu pilates to ulubiony trening gwiazd. Te ćwiczenia, jak żadne inne, skutecznie rzeźbią i wzmacniają mięśnie głębokie, których nie
używamy na co dzień. O zaletach pilatesu opowie Aneta Figurska – właścicielka OM Pilates Studio w Szczecinie oraz Szkoły Open Mind, ośrodka
edukacji dla instruktorów, trenerów i terapeutów.

P

ilates, co to takiego?
To system ćwiczeń, opracowany przez Josefa Pilatesa około
1930 roku, jako metoda rozciągania i wzmacniania mięśni całego ciała. Była i jest nadal modyfikowana przez rehabilitantów,
terapeutów, za sprawą wciąż nowych badań jakie dopływają ze świata
medycznego.

Co daje pilates?
Pilates to technika, która kształtuje sprawność całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem poprawy siły „mięśni środka”, do których należą:
mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie dna miednicy oraz mięsień wielodzielny. Dobra kondycja tych mięśni determinuje prawidłowe i bezpieczne wykonywanie czynności jak: dźwiganie, schylanie się, siadanie, stanie,
chodzenie oraz aktywności sportowych takich jak: jazda na rowerze,
bieganie, gra w tenisa, squasha i inne. Jeżeli „centrum” nie jest aktywne,
to nawet podczas czynności codziennych (skręt tułowia czy skłon) może
dojść do urazu lub kumulowania się mikrourazów w obrębie mięśni, stawów lub ścięgien, ujawniających się po jakimś czasie w formie bólu.

Pilates wpływa na poprawę siły mięśni, stabilizacji, mobilizacji, koordynacji nerwowo-mięśniowej i równowagi. Bardzo ważną zasadą tej
techniki jest precyzja, stąd ćwiczenia wykonywane są dokładnie. Pilates
pobudza głębokie mięśnie, z których istnienia większość osób w ogóle
nie zdaje sobie sprawy. Co najważniejsze, ta forma ruchu pozwala na poznanie własnego ciała i jego potrzeb.
Technika pilates uczy czucia ciała w przestrzeni, prawidłowego oddychania, angażowania mięśni środka oraz swobodnego, a jednocześnie
efektywnego sposobu używania swojego ciała w każdej czynności czy
Jak wyglądają ćwiczenia pilates?
Pilates najczęściej ćwiczy się na macie przy użyciu drobnego sprzętu jak to rekreacyjnej, czy też codziennej.
taśmy, piłki różnej wielkości, wałki i wiele innych. W nielicznych w Polsce klasycznych Studiach Pilates (jak w moim przy Placu Odrodzenia) Dla kogo?
ćwiczy się na specjalistycznych maszynach o tajemniczych nazwach, do Z uwagi na wielość modyfikacji ćwiczeń i różnorodność form wspaniaktórych należą między innymi Cadillac, Reformer czy też Cudowne Krze- le sprawdza się zarówno jako metoda terapeutyczna w rehabilitacji, jak
sło (Wunda Chair). Ćwiczenia na poziomie podstawowym wydają się być i genialny trening uzupełniający dla sportowców i tancerzy. W zajęciach
proste. Jednak na początku to nie intensywność, lecz jakość ruchu oraz z pilatesu może więc uczestniczyć każdy, bez względu na wiek, płeć, popołączenie go z prawidłowym oddechem i napięciem mięśni środka jest ziom sprawności. Ważne tylko, aby ćwiczyć pod okiem certyfikowanego
najważniejszym elementem tej techniki, która pozwala na kształtowanie Instruktora Pilates w odpowiednio dobranej grupie lub na sesjach indyprawidłowych wzorców ruchu. Ćwiczenia na macie w formie zaawanso- widualnych.
wanej, jakie opracował sam Josef Pilates, są w wielu przypadkach bardzo
trudne, czasem wręcz akrobatyczne i wymagają dokładnego przygoto- Jak zacząć?
wania się do nich. Najpierw należy opanować ćwiczenia podstawowe, by Zapisując się na pierwszą sesję konsultacyjną do studia. Po ocenie indybyć gotowym na bezpieczne wykonywanie tych zaawansowanych.
widualnych potrzeb i preferencji ustalamy wspólnie plan ich realizacji.
Zapraszamy 11 czerwca na Body Mind Event. Więcej informacji na www.
Pilates na maszynach, jakie mam w swoim studio, dzięki systemowi li- pilates-om.pl, www.fitness-om.pl
nek, sprężyn, specjalistycznych powierzchni i ruchomych platform daje
możliwość wykonywania ćwiczeń w wielu płaszczyznach i modyfikaAutor: Aneta Figurska / Foto: materiały prasowe
cjach na różnych poziomach zaawansowania.

68

Zdrowie i uroda

Z

apraszam Państwa do autoryzowanego Instytutu Dermalogica®, w którym proponujemy zarówno zabiegi tradycyjnej
kosmetyki z komputerową analizą skóry jak i te z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej, poparte najlepszymi techno-logiami laserowymi Alma Lasers®.
Zabiegi Deramalogica® w moim gabinecie to koncentracja na problemie
skórnym i dobraniu indywidualnej terapii zabiegowej wraz z profesjonalną pielęgnacją domową. Celem moim i mojego personelu jest indywidualne dobranie pielęgnacji na pierwszym spotkaniu i kontynuowanie jej z
jak najlepszymi rezultatami.

W Instytucie możecie Państwo także zadbać o dłonie i stopy z wiodącą
światową marką OPI.
O wysoki standard usług dbam szkoląc mój personel i przekazując moje
doświadczenie z zakresu kosmetologii. Zawsze perfekcyjne przygotowanie moich współpracowników gwarantuje jakość wykonanych zabiegów.

Zapraszam serdecznie
Marta Czerkawska - Burgs
Właściciel / manager
Specj. kosmetologii i laseroterapii / linergistka

Współpracuję z najlepszymi markami dermokosmetycznymi i medycznymi posiadającymi certyfikaty UE, nagradzanymi między innymi „Perłą
Dermatologii”.
Moje 17-letnie doświadczenie w dziedzinie kosmetologii zapewni Państwu pewność profesjonalnej terapii i satysfakcję z efektów.
Częścią programu Instytutu jest makijaż permanentny na najwyższym
poziomie bezpieczeństwa i perfekcji wykonania. Jako pierwsza w Szczecinie wprowadziłam metodę włoskową ciesząca się olbrzymim zainteresowaniem do dzisiaj.
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Aleja Wojska Polskiego 40/2, Szczecin
tel. 503 139 369
www.enklawa-institute.pl
www.facebook.com/dermalogicaszczecin

Lifting laserowy,
który możesz wykonać
nawet latem!

C

lear Lift – najnowsza metoda odmładzania skóry bez okresu rekonwalescencji przy jednoczesnym głębokim działaniu
w głąb skóry (do 3 mm). Alma wykorzystuje działanie pierwszego na rynku medycznym, nieablacyjnego lasera frakcyjnego Q-Switch. Technologia bardzo krótkiego impulsu o wysokiej energii
znalazła zastosowanie w walce z oznakami starzenia. Redukcja zmarszczek, przebudowa skóry, regeneracja kolagenu to główne zadania energii przekazywanej w głąb skóry w postaci wiązki frakcyjnej .
Zalety zabiegu:
Niweluje zmarszczki, poprawia jakość i kondycję skóry, dostarcza kontrolowaną porcję energii w głąb skóry bez uszkodzenia naskórka. Idealny zabieg dla wrażliwej skóry okolicy oczu, szyi, ust, dłoni czy dekoltu.
Polecany jest w celu korekcji zmarszczek, zmian pigmentacyjnych, blizn
i roz-stępów. Gwarantuje szybkie leczenie nie wymagające znieczulenia,
bez okresu rekonwalescencji.
Czy zabieg jest bolesny?
Zabieg jest praktycznie bezbolesny i nie powoduje absolutnie żadnego
widocznego objawu gojenia się skóry (poza lekkim zaczerwienieniem),
co czyni go pierwszym zabiegiem laserowym do wrażliwych części ciała,
w tym rąk, szyi, klatki piersiowej i obszaru wokół oczu.
Kiedy powstaje i jak długo utrzymuje się efekt?
Rezultaty zabiegów dają efekty podobne do mocnego peelingu chemicznego czy resurfacingu laserowego. Wyjątkową cechą zabiegu Clear Lift
jest frakcyjna technika działania, która nie powoduje ablacji skóry. Uniknięcie uszkodzeń zewnętrznej warstwy skóry sprawia, że zabieg jest
praktycznie bezbolesny i, co ważne, pozwala pacjentowi niemal natychmiast wrócić do codziennej aktywności.

Najnowsza wersja lasera Alma
tylko w Enklawa Institute!
Aleja Wojska Polskiego 40/2, Szczecin
tel. 503 139 369
www.enklawa-institute.pl
www.facebook.com/dermalogicaszczecin
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Piękno wyciśnięte
z natury
Półki sklepowe uginają się pod naporem kosmetyków. Z reklam uśmiechają się do nas gładkie twarze zachęcające do stosowania produktów znanych
firm. A gdyby tak sięgnąć głębiej do natury? Spróbować czegoś nowego, ale coraz bardziej popularnego? Nadszedł czas na kosmetyki wegańskie.

K

osmetyki wegańskie powstają z naturalnych ekstraktów: wyciągów z kwiatów, owoców, ziół i olejków eterycznych, aloesu czy alg. Nie zawierają żadnych składników pochodzenia
zwierzęcego – produktów, półproduktów, zanieczyszczeń lub
pochodnych z mięsa, drobiu, ryb lub owoców morza. Są to kremy, masła,
peelingi, ale także wszystko, co wiąże się z makijażem i pielęgnacją włosów. Producenci tego rodzaju kosmetyków przekonują, że jest to natura
wyciśnięta do ostatniej kropli.
reklama

Mniej znaczy więcej
Nie trzeba być jednak weganinem ani wegetarianinem, żeby stosować
naturalne składniki. To tylko kwestia czasu, gdy poczujemy ich wyjątkowy wpływ na nasze ciało. Taką formą pielęgnacji powinny zainteresować się także osoby ze skórą wrażliwą, kobiety w ciąży, karmiące
piersią, chore i po chemioterapii. Jest to także doskonała propozycja dla
mężczyzn, którzy będą mogli wybrać zapach lub znaleźć coś, co zapa-

chu nie ma wcale. Wiele osób mówi, że po wprowadzeniu w swoim domu
kosmetyków wegańskich na półkach i w szafkach łazienkowych zrobiło
się trochę luźniej. Zniknęły niepotrzebne rzeczy popularnych koncernów
z bardzo długą listą składników. W zamian za to pojawiły się bardziej
świadome wybory. Blogerka Veganama potrzebowała czasu, żeby dojść
do pewnych decyzji.
– Do tych zmian dojrzewałam powoli. Nie wyrzuciłam od razu swoich
wcześniej zakupionych kosmetyków, które nie zachwycały składami,
bądź były niewegańskie. Eliminowałam je krok po kroku. Jeżeli skończyła
mi się pomadka, szukałam już takiej bez wosku pszczelego lub od razu ze
znaczkiem Vegan. To samo tyczy się pielęgnacji twarzy, kosmetyków do
ciała. Dokonywałam bardziej świadomych wyborów, wcześniej wyszukując dane produkty w internecie, na blogach, grupach wegańskich na
facebooku – mówi Marta Mytych.
Kosmetyki wegańskie
można kupić w internecie, znajdziemy je
także w sklepach stacjonarnych. Popularne
sieci drogeryjne proponują produkty w cenach od kilkunastu do
kilkuset nawet złotych,
w zależności od tego,
czego potrzebujemy.
Oczywiście
musimy
dokładnie czytać etykiety, żeby odnaleźć
się w gąszczu propozycji na sklepowych półkach, ale nasza podróż
w poszukiwaniach nie
musi wcale trwać długo. Przykładem na to
są kosmetyki szczecińskiej marki Clochee,
której podstawową misją jest życie zgodnie
z naturą. Firma, będąca jednocześnie sklepem i producentem, proponuje produkty zgodne z normami europejskimi, składające się wyłącznie
z wyselekcjonowanych składników naturalnych oraz z certyfikowanych
surowców organicznych. Przygotowuje ekologiczne kosmetyki, które
mają przybliżyć konsumentki do natury, dając jej cząstkę tego, co oferuje otaczająca nas przyroda.

– Każdy powinien mieć chwilę dla siebie z naturą i nie są to bardzo niedostępne i drogie zabiegi. Pielęgnację twarzy można wykonać za 100 zł,
mając pewność, że to, co jest wtarte w skórę, jest przygotowane na miejscu, z najlepszych składników, które daje nam ziemia – mówi Zuzanna
Ksielewska z Pracowni Kosmetyki Naturalnej.
Zrób to sama!
Wystarczy sięgnąć do naszych warzywniaków, ogródków i poszperać
w internecie. Zbawienne działanie białej fasoli czy marchewki jest znane
od wielu lat. Wystarczy zmiksować odpowiednie elementy, dodać kilka
kropel naturalnego oleju i mamy doskonały kosmetyk własnej roboty.
Na przykład aloes, który wiele osób hoduje w domu, zwęża pory, oczyszcza i detoksykuje. Maska aloesowa, która jest mieszanką miąższu tego
kwiatu oraz oliwy z oliwek może być stosowana na twarz, włosy i ciało.
Pomysłów na pielęgnację może być zdecydowanie więcej.
– Każda z nas może
zrobić sobie w domu
zabieg i kosmetyki
naturalne. Takim przykładem jest chociażby
peeling kawowy: oliwa
z oliwek, fusy kawowe
i ewentualnie kilka kropel naturalnego mydła
w płynie. Masło do ciała z masła shea i olejów kuchennych takich
jak oliwa z oliwek, olej
słonecznikowy czy olej
ryżowy. To wszystko,
czym obdarza nas natura. Ja staram się korzystać z produktów
sezonowych, ale aby
móc czerpać z nich
dłużej, latem robię na
przykład susze – podpowiada Zuzanna Ksielewska.

Niestety zdarza się, że nawet zwykłe masła kakaowe, które są wyciągiem z kakaowca, zawierają domieszki zwierzęce. Wynika to z tego, że
nie wszyscy producenci dokładnie czyszczą swoje maszyny, a co za tym
idzie do produktów kosmetycznych dostają się na przykład białka mleka
krowiego. Niezależnie od tego czy jesteś weganinem z przekonania, czy
W Szczecinie są miejsca, w których można oddać się zabiegom, podczas po prostu szukasz naturalnych składników czytaj etykiety i oznaczenia.
których wykorzystywane są produkty wegańskie robione na bieżąco Wtedy będziesz mieć pewność, że kupione produkty są tym, czego szuz tego, czym natura obdarza świat w danym okresie. Część zabiegów kasz.
jest typowo sezonowych, w cenach zbliżonych do tych proponowanych
u kosmetyczek używających popularnych kosmetyków.
Autor: Hanna Promień / Foto: materiały prasowe
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Trzymać
się prosto

Prezentacja

Styl naszego życia często powoduje, iż w znaczny sposób obciążamy
kręgosłup, co prowadzi do jego urazów i jest źródłem bólu.
„Siedząca” praca, brak ruchu, niewłaściwa postawa ciała. Czynników
jest wiele, a konsekwencje niestety bardzo nieprzyjemne. Zanim więc
zaczniemy szukać lekarstwa, należy odwiedzić fizjoterapeutę. To on
wybierze najwłaściwszy sposób w pokonaniu problemu, bo tabletka
przeciwbólowa nie jest żadnym rozwiązaniem.

Z

awsze powtarzam swoim pacjentom, że najważniejsza jest
diagnostyka. Ból bólowi jest nierówny. Nawet jeśli pacjenci
zgłaszają jednakowe dolegliwości, wynikać one mogą z bardzo różnych przyczyn – wyjaśnia Agnieszka Wietrzyńska,
fizjoterapeutka z Centrum Zdrowia i Urody Odnowa. – Jeśli faktycznie
mamy do czynienia z zaburzeniami w układzie ruchu, to zalecam różnego rodzaju rozwiązania, takie jak ćwiczenia, igłoterapia, terapie manualne, techniki relaksacji. Wachlarz jest bardzo duży.
Zanim poddamy się konkretnemu zabiegowi ważne jest sprawdzenie
źródła bólu. Sama wizyta u fizjoterapeuty bez wcześniejszej diagnozy
nam nie pomoże. Może przynieść ulgę, ale tylko na jakiś czas, a problem
wciąż pozostanie. Zazwyczaj wracamy do tych samych złych nawyków
i po jakimś czasie ból także wraca. – Wciąż zaniedbywanym aspektem
jest profilaktyka i edukacja. Każdy pacjent powinien wiedzieć, co należy
robić, żeby wyzdrowienie było trwałe, a nie tylko zaleczone – stwierdza
fizjoterapeutka. – W osiągnięciu sukcesu ważne są te trzy rzeczy: diagnostyka, odpowiednio dobrana terapia i autoterapia, a także profilaktyka i edukacja.
Dobrze dobrany sposób leczenia może przynieść naszemu kręgosłupowi
ulgę. To bardzo indywidualna sprawa, na którą składa się wiele czynników. – Zwracam uwagę na typ osobowości pacjenta, np. jeśli jest bardzo
wrażliwy na ból, to raczej nie zalecę mu igieł czy mocnego uciskania –
wymienia Agnieszka Wietrzyńska. – Z drugiej strony są pacjenci, którzy
potrzebują intensywnej terapii, bo wtedy jak twierdzą: „czują, że żyją”.
Inna grupa to osoby, które boją się niektórych form terapii, np. tam gdzie
uciska się niektóre partie kręgosłupa i następuje charakterystyczne kliknięcie.
Co zatem robić na co dzień, żeby zawsze trzymać się prosto, a kontakt
z fizjoterapeutą ograniczyć do minimum? – Warto w życiu zadbać o równowagę – zaleca specjalistka z Odnowy. – Jesteśmy chronicznie zmęczeni, niewyspani, przepracowani, żyjemy w ciągłym stresie. To także ma
duży wpływ na powyższe dolegliwości. Warto zadbać o ruch i nie trzeba
od razu uprawiać sportów wyczynowych. Czasem wystarczy spacer,
szczególnie kiedy mamy siedzący tryb pracy. Od czasu do czasu warto
wybrać się do fizjoterapeuty lub masażysty, ale nie wtedy, kiedy już nas
boli tylko profilaktycznie, dla zdrowia i przyjemności.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 40
Galeria Nowy Turzyn, I piętro, lokal 2.F.17
tel.: 91 383 32 06, kom: 530 888 004
recepcja@odnowaturzyn.pl, www.odnowaturzyn.pl
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BONY PODARUNKOWE
na wybrane zabiegi w Centrum Odnowa

Badania profilaktyczne
Antykoncepcja
Choroby kobiece
Diagnostyka piersi
Niepłodność

Planowanie ciąży
Ciąża fizjologiczna
Ciąża bliźniacza
Opieka poporodowa
Ultrasonografia położnicza 3D i 4D
KTG płodu

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej
Tarczycy
Piersi

MonaLisa Touch
Rehabilitacja po porodzie
Menopauza
Leczenie nietrzymiania moczu
Estetyczna korekcja intymnych narządów zewnętrznych

promocja 30%
na zabiegi
Mona Lisa Touch

Szybkie
pozabankowe pożyczki hipoteczne
dla przedsiębiorców
> na inwestycje, na spłatę
zadłużenia i egzekucji,
> od 10.000 zł do 500.000 zł
> od 1 miesiąca do 36 miesięcy
> możliwość przedłużenia terminu
spłaty pożyczki
> zabezpieczenie - hipoteczne
na nieruchomości

www.actum-finanse.pl

tel. 91/ 820 11 11
91/ 820 11 12

Zdrowie
bez metryki

Choć wielu stara się o niej zapomnieć, nie odpuszcza nikomu. Starość. Dla jednych bywa uciążliwa i upokarzająca, inni przeżywają ją w dobrym
zdrowiu, ciesząc się zasłużoną emeryturą. Jak powinniśmy się do niej przygotować? Co robić, by w wieku seniora być w dobrej formie?

N

a te i inne pytania od lat próbują znaleźć odpowiedź naukowcy. Aktywność fizyczna może w radykalny sposób opóźnić
tzw. sarkopenię, czyli utratę masy mięśniowej. Trening jest
ważnym czynnikiem przyczyniającym się do utrzymania dobrej formy, a pozostanie aktywnym nawet w późniejszym okresie życia
może przyczynić się do zmniejszenia utraty mięśni.

cińskim klubie Fitness Point, mogliby zawstydzić swoją sprawnością
niejednego 20 lub 30-latka. „Projekt Senior”, którego jest autorką, to
przykład na to, że wiek jest tylko cyfrą. W kwietniu tego roku pani Janina
została absolwentką Akademii Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu
na kierunku Medical Training & Mobility. – Być seniorem w XXI wieku to
nie znaczy siedzieć w domu i zajmować się przyziemnymi sprawami, jak
sprzątanie, zakupy, jedzenie czy opieka nad wnukiem. Zresztą ten wnuk
Młoda babcia
byłby bardzo zadowolony, gdyby miał świetną, motorycznie i kondycyjnie sprawną babcię – mówi Janina Kamińska, fizjoterapeutka, masażyst„Fitness dla każdego” nie brzmi zatem jak pusty slogan. Udowadniają to ka, trener personalny i instruktor fitness. – Stąd mój pomysł, by z pań,
seniorzy. Ci, którzy pojawiają się na zajęciach Janiny Kamińskiej w szcze- które osiągnęły pewien poziom wiekowy, zrobić fajne dziewczyny. Funk-
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cjonalne, które dbają o siebie zewnętrznie i wewnętrznie. Zewnętrznie, Życie bez laski
czyli fryzjer, nowe ciuchy, koncerty, teatr, kino; wewnętrznie, czyli fitPo jakimś czasie taki 60, 70-latek zaczyna chodzić wyprostowany. Odness, siłownia, joga.
rzuca laseczkę i staje na własne nogi. Co ciekawe, wbrew pozorom, starZwinność seniora
szych osób, które chcą rozpocząć przygodę z fitnessem nie obowiązują
żadne kryteria. Poza jednym – ochotą na uczestniczenie w zajęciach.
Branża fitness już od dawna chciała stworzyć warunki do ćwiczeń dla – Oczywiście, żeby dopełnić formalności, każdą osobę, która zdecyduje
osób po 60 roku życia. Wyciągnąć osoby starsze z domów, zapropono- się na ćwiczenia, proszę o aktualne badania, zalecenia od lekarza, opis
wać im miejsce na swoim terenie i zachęcić do zmiany stylu życia. Od- przebytych chorób, opis dolegliwości na które cierpi. Na tej podstawie
powiednio zaaplikowany ruch bardzo korzystnie wpływa na
dobieram ćwiczenia – tłumaczy pani Janina. – Chyba że jest katezdrowie takiej osoby i nagle czynności, które sprawiały
goryczny zakaz od lekarza, wtedy przerywamy ćwiczenia.
kłopot, są łatwiejsze do wykonania. – Po jakimś czasie taka osoba, która ćwiczy, staje się bardziej
Projekt Senior przypomina mądre platońskie powiedzefunkcjonalna – przekonuje Janina Kamińska. –
nie, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”. – Ćwiczenia
Poprawia się motoryka ciała, jego mobilność.
i jakikolwiek ruch sprawiają, że nasz organizm zaczyPolepsza się praca stawów i mięśni. Wzrasta
na działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Uczymy
dobre samopoczucie, pojawia się satysfakcja
się być sprawnymi, funkcjonalnymi, co na co dzień
życiowa. W trakcie ćwiczeń mięśnie zaczynają
ułatwia nam życie. Ostrożniej poruszamy się, tak,
układać się na swoje miejsce, zaczynają otulać
by nie dopuścić do upadku, kiedy np. spieszymy
kręgosłup we właściwy sposób tworząc natusię. Można by rzec, że uczymy się „kontrolowanego
ralny gorset mięśniowy, chroniący nasz kręgoupadania”. Uczymy się więc jak najmniej szkodzić sosłup.
bie samemu. Stajemy się motoryczni. Krótko mówiąc
– ruch to zdrowie, bezruch to dla seniora śmierć – przeKiedy taka osoba trafi w końcu na zajęcia, okazuje
konuje Janina Kamińska. – Nieważne, ile mamy lat. Sport
się, że np. zwykły przysiad sprawia jej poważny proto zdrowie, więc należy ćwiczyć w każdym wieku.
blem. Odkrywanie mankamentów swojego ciała to dopiero
Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
początek. Po takiej „diagnozie” następuje właściwy trening. – Proponuję moim seniorkom i seniorom odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń.
Powodują one, że taka osoba będzie się poruszać zwinnie, tak samo jak
wtedy, kiedy była bardzo młoda – mówi trenerka. – Te ćwiczenia to kontrolowana i poprawna ingerencja w nasze ciało, mająca za zadanie przyJanina Kamińska
wrócić seniorowi prawidłowy lub zbliżony do prawidłowego wzorzec
tel. 606 608 681
ruchowy.
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Życie w stylu ZEN

Medycyna z Dalekiego Wschodu już dawno zagościła w Szczecinie. Wielowiekowa tradycja, atrakcyjna otoczka i jej skuteczność spowodowały,
że świat zachodni czerpie z niej garściami w oryginale, jak i mieszając ją ze współczesną nauką. Joga i masaż tajski to najpopularniejsze formy
relaksacyjne, ale też uzdrawiające. Już wkrótce będziemy mogli tego doświadczyć na własnej skórze w Szczecinie i to w pełnym wymiarze doznań.

C

zęść niewykorzystanych pomieszczeń (ponad 200 m kwadratowych) należących do restauracji Bombay, zamieni
się w azjatycką enklawę zdrowia i dobrego samopoczucia.
A wszystko zgodnie z tym, jak dba się o zdrowie i urodę na
Dalekim Wschodzie. W Exotic Spa & Kripa Yoga joga będzie jedną z ważniejszych form rekreacji. Tym razem wielbiciele tej formy relaksu będą
mogli spróbować jej oryginalnej, indyjskiej formy. W spa nie zabraknie
również dobrze znanego i szalenie popularnego tajskiego masażu.
Tradycyjny masaż tajski (nuad phaen boran) oznacza naturalną metodę leczenia dłońmi. Przywraca równowagę energetyczną organizmu,
zaburzoną wskutek choroby lub stresu. Nie bez powodu nazywany jest
jogą dla leniwych. W masażu europejskim rozmasowywane są mięśnie,
a w tajskim dotykane są poszczególne punkty na ciele. Pod odpowiednim naciskiem dłoni, palców czy stóp ciało się relaksuje, masażystki skupiają się na strefie zen w organiźmie. Istnieje teoria, że cała zła energia
skupia się w dolnej części ciała, dlatego też masaż zawsze zaczyna się od
stóp, a kończy na głowie.
Pojawi się także coś absolutnie nowego – hinduski masaż ajurwedyjski.
To starożytny hinduski system medycyny naturalnej, którego celem
jest utrzymanie zdrowego ciała i ducha. Między innymi oczyszcza organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii, zwiększa
odporność organizmu i pozwala zachować zdrowie.
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Masaże, medytacja, joga, manicure czy inne formy pielęgnacji rodem
z Azji wykonywane będą oczywiście przez wykwalifikowane osoby, pochodzące z tej egzotycznej części świata. Może być to szczególnie ważne dla klientów, którzy są zwolennikami naturalnego i ekologicznego
trybu życia.
Jak zapewnia Mariusz Łuszczewski, właściciel Exotic Spa & Kripa Yoga,
ma to być pierwsze tego typu spa w Polsce. Główną twarzą tego miejsca
będzie ojciec Joseph Pereira, który oprócz tego, że jest chrześcijańskim
duchownym, jest również znakomitym nauczycielem jogi i propagatorem medytacji. To ciekawa postać, gdyż ojciec Pereira, który przyjaźni
się zarówno z papieżem Franciszkiem i Dalajlamą, do spraw religii podchodzi czysto duchowo – nie interesują go podziały. Znany jest też ze
swojej społecznej działalności.

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Belly
dance
w każdym
wieku
Czy taniec brzucha to zajęcie wyłącznie dla młodych, wysportowanych dziewczyn, które chcą zaimponować swoim mężczyznom? Nic z tych rzeczy.
To odskocznia od rzeczywistości, coś magicznego i niepowtarzalnego. Dla kobiet w każdym wieku.

T

aniec brzucha – pasja czy ucieczka od codzienności?

Trzeciego Wieku są na przykład panie po 70-tce. One tańczą i czerpią
z tego dużo radości. Jest to niezależne od wieku, statusu materialnego,
doświadczenia, pozycji społecznej. Jest grupa kobiet, która stwierdza,
że taniec jest tym, czego im w życiu brakowało. Dla części z nich jest to
swego rodzaju sztuka, rodzaj artyzmu, którego nie miały w życiu. Dla innych jest to odskocznia od rzeczywistości i coś, co mają w reszcie tylko
dla siebie. Nie dla pieniędzy, nie dla rodziny. Tylko dla siebie – dodaje.

Dziewczyny bardzo się od siebie różnią, a jednocześnie łączy je
coś wyjątkowego. I chyba nie chodzi tu tylko o samo ruszanie
się w rytm muzyki. Szczególnie wśród dojrzałych osób zauważa się coś
więcej. Niektóre z nich są bardzo młode, inne dużo starsze. Każda z nich
na swój sposób jest jednak wyjątkowa. W zasadzie wszystkie mają barwne chusty, mieniące się spódnice, kolczyki i bransoletki. Nie ma w tym
przesady, ani przepychu. To ewidentnie budzi w nich zachwyt. Oglądają Ale czy na pewno? Dziewczyny nie są chętne na robienie zdjęć w trakcie
się, podziwiają. W powietrzu czuć magię. I tak się wszystko zaczyna.
zajęć. Mówią, że to, co dzieje się na sali jest tylko dla nich. Przyjście tutaj
określają, jako azyl, coś prywatnego. Treningi są dla nich i nie chcą się
Tańczą nawet panie po 70-tce
nimi dzielić. Dla publiczności są występy.
Kamila Zimińska od sześciu lat jest instruktorką. Jako nastolatka trenowała taniec współczesny, by później na wiele lat przerwać przygodę
z parkietem. Do tańca wróciła już jako dorosła, pracująca zawodowo
osoba. Teraz dzieli swój czas pomiędzy firmę, dzieci, męża, występy
i prowadzenie zajęć w Szczecinie i Policach. Nie wyobraża sobie życia
bez belly dance, tak samo jak jej kursantki.

– To jest jedna z najlepszych rzeczy, które mnie spotkały. Kręci mnie to.
Zawsze lubiłam aerobik czy inne ćwiczenia, ale one okazały się takie
bezsensowne, bezcelowe. Tutaj jest klimat, jest fajna muzyka, stroje
– mówi 56-letnia Małgorzata Stypka, przedsiębiorca. – Taniec brzucha
bardzo mnie zmienił, bardzo! Stałam się łagodna, kobieca, mam w sobie
grację i 120 procent kobiety. Czuję i widzę to tutaj, bo na co dzień okazać
tego nie mogę. Jest też poczucie akceptacji, zbiorowości, dzielenia się –
– Tańczyć może każdy. Uważam, że nawet powinien. Zajęcia prowadzę podsumowuje.
od sześciu lat i widzę, że przychodzą trenować kobiety w różnym wieku – opowiada instruktorka. – Pojawiały się dziewczynki, nastolatki, ale Pani psychoterapeutka, która ze względu na rodzaj wykonywanej pracy
też kobiety bardzo doświadczone, w wieku późnym. Na Uniwersytecie i potrzebę anonimowości prosi o nie podawanie nazwiska, dodaje: – Na
reklama

co dzień chodzę ubrana zwyczajnie, klasycznie, bardzo prosto, a tutaj lubi tego jak belly dance traktują niektórzy mężczyźni. Każda podaje
mogę się wyżyć kolorystycznie, mogę ubrać niezliczone ilości świecide- inny negatywny element, a jednak wszystkie ciągnie do blasku reflekłek. Wreszcie można poszaleć..
torów i występów przed publicznością. Stroje, rekwizyty, makijaże są
dla nich ogromną przyjemnością, dają satysfakcję, podziw, uznanie oraz
Ewa Kołodziej, która jako geodetka pracuje z samymi mężczyznami, zazdrość rodziny i znajomych.
uważa: – Dzięki belly dance mogę poczuć się kobieco, wyjątkowo.
– Umiem coś, czego inni nie potrafią i super jest to, że mogę to pokazać.
Dzieci z domu, pora na trening
Występy dają mi dużo pewności siebie, motywację żeby ćwiczyć, żeby
się ruszać i wyjść z domu, doskonalić się – mówi Gosia. – Ludzie podziMają życie zawodowe, rodzinę, problemy dnia codziennego, a jednak wiają, że tańczę. Gratulują mi odwagi, chociaż są lekko zaskoczeni, że
znajdują czas na treningi. Przychodzą dwa razy w tygodniu spotkać się w moim wieku można się zajmować tańcem tak na poważnie. Mąż na
i tańczyć. Gosia ma swoją firmę, uczy się i chce otworzyć dodatkowo początku patrzył na mnie z przekąsem i niedowierzaniem, ale teraz jest
aptekę. Na wszystko ma czas.
inaczej. Jest ze mnie dumny, kibicuje mi, podwozi. Jakby mógł to by bagaże za mną nosił! On też się zmienił – dodaje z uśmiechem.
– Wystarczy odrobina logistyki. Można zaplanować sobie wszystko. Już
jestem w takim wieku, że robię to, na co mam ochotę – przyznaje z bły- Co w występach przeszkadza psychoterapeutce?: – Jedynie to, że ze
skiem w oku. – Nie muszę się martwić, że mąż albo dziecko nie zjedzą względu na pracę muszę bardzo pilnować swojej anonimowości. Z tego
obiadu. Myślę więcej o sobie i moich potrzebach. Życie jest jedno, jest powodu długo nie decydowałam się na jakiekolwiek pokazy – mówi. –
krótkie i trzeba z niego korzystać. Kto nie ma hobby i żyje samą pracą Wtedy, kiedy ta anonimowość jest zapewniona, tańczymy na przykład
jest ubogi w doświadczenia. Szkoda mi takich ludzi. W pracy i w życiu w Niemczech, albo na wewnętrznych bankietach. Gdzieś trzeba się
jest różnie, są gorsze i lepsze momenty, a na takie zajęcia człowiek wy- wyszaleć. Do tego właśnie jest dla mnie scena i wtedy właśnie jestem
chodzi i jest w innym świecie. Zawsze jest fajnie, jest nastrój, psychiczne prawdziwa.
odcięcie i relaks. Zbliżam się do sześćdziesiątki i nie wyobrażam sobie
teraz, że miałabym nie tańczyć.
Taniec brzucha – remedium na zmartwienie
Większość z tancerek czekała na realizację swoich pasji do momentu,
kiedy nie była już potrzebna intensywna opieka nad dziećmi. Skończyły
odwożenie pociech na zajęcia pozalekcyjne i mogły wreszcie zająć się
sobą. 49-letnia geodetka Ewa Kołodziej opowiada nawet, że to zajęcia
córki pobudziły w niej chęć do tańca.
– Zawsze było tak, że trzeba było wozić dziecko na zajęcia. Siedziałam
pod jej salą, słuchałam muzyki, sama tupałam tylko nogą i wkurzałam
się, że to nie ja! Właśnie wtedy stwierdziłam, że dla tych oczekujących
rodziców też coś powinno być! Wreszcie, jak już nie musiałam jej odwozić
i odbierać, to nabrałam jeszcze większej ochoty na taniec – wspomina.

Czy belly dance to sposób na poprawienie samooceny, kółko wzajemnej
adoracji i akceptacji, ucieczka od codzienności? Pewnie wszystkiego po
trochę. Jeżeli przychodzimy na zajęcia, żeby się pobawić czy poprawić
swoją sylwetkę, to nie ma barier wiekowych czy ruchowych. Nie ma znaczenia także brak czasu, bo jak przekonują wszystkie rozmówczynie –
wystarczy chcieć. A może to pewne remedium na zmartwienia?
– Problemy zostawiamy przed drzwiami, ale z drugiej strony takie zajęcia to zawsze strefa zaufania. Dziewczyny wiedzą, że w razie czego ich
sprawy nie zostaną wyszydzone, ocenione czy odrzucone. Wśród innych
kobiet często znajdujemy zrozumienie, bo okazuje się, że zawsze znajdzie się ktoś, kto przeszedł w swoim życiu coś podobnego. To nawet nie
chodzi o to, żeby służyć radą, ale czasami zwyczajnie wysłuchać. Czasami wystarczy jak ktoś powie „wiem, rozumiem…” Bywa tak, że ktoś
wchodzi z tym, co się stało w ciągu dnia na salę i wychodzi już bez tego.
Zajęcia z tańca pozwalają pozbyć się niepotrzebnego bagażu w naszej
głowie – mówi Kamila Zimińska, instruktorka.

Nieco inaczej było u Marzeny Waszczyńskiej, która ma 44 lata i nie pracuje zawodowo, ale zajmuje się swoją niepełnosprawną córką i domem.
– Zaczęłam tańczyć, bo tak jak dziewczyny, zawsze chciałam zrobić
coś dla siebie. Wcześniej nie było czasu na przyjemności, córka była na
pierwszym miejscu. Oczywiście jest nadal ale teraz i ja potrzebuję chwili relaksu. Tutaj odreagowuję, zostawiam problemy. Zamartwianie się
o dziecko zostawiam w domu. Każdy musi mieć coś dla siebie, to daje – To jest zupełnie inna część mojego życia, swobodna…Te kobiety, z któdużo radości i pewności siebie. Teraz wiem jak bardzo to potrzebne – rymi tu jestem – każda jest z innej bajki, każda ma inny zawód, jest wyopowiada szczerze.
jątkowa. Jesteśmy takie różne, a jednak coś nas łączy. Cenię to sobie
– dopowiada jedna z tancerek.
Strach paraliżuje i motywuje
Wychodzi więc na to, że można być matką, żoną, pracownikiem, właCzęść z tancerek bardzo przejmuje się występami i tym, co powiedzą ścicielem firmy, psychoterapeutką, geodetką i jednocześnie mieć niezainni. Dla Marzeny strach przed wyjściem na scenę jest paraliżujący, ale leżnie od wieku pasję. Dziewczyny przekonują nawet, że trzeba ją mieć,
także ją motywuje i otwiera na świat. Ewa kompletnie nie przejmuje się bo bez niej życie jest puste. Ta grupa proponuje taniec, ale może być
tym, co powiedzą inni. Z drugiej jednak strony czuje się lekko skrępo- to równie dobrze malarstwo, bieganie czy pisanie książek. Chodzi o coś
wana, ponieważ taniec wymaga często odsłoniętego brzucha. Ania nie wyłącznie dla siebie.
reklama
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Iwona Pawlak

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
ul. Mickiewicza 49a, 70-385 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

REWOLUCJA

w oddchudzaniu

Wiecej informacji na www.icoone.pl

Pierwsza nagroda dla MROTEX
na Targach Beauty Forum & Spa
w kategorii Zabiegi Kosmetyka aparaturowa - ciało

Zapraszamy na bezpłatną konsultację.
Pytaj o aktualne promocje.
Verabella Szczecin, ul. Jagiellońska 23/10 od Bol. Śmiałego, tel. 91 4840 240, 504 045 256, www.verabella.pl

Spraw radość bliskiej osobie. Podaruj voucher na dowolną kwotę

,

Dbaj
o jelita

ABC Medycyny Estetycznej

Owal twarzy

Z wiekiem nasza twarz traci na jędrności, świeżości, staje się mniej
nawilżona, a co za co tym idzie traci swój naturalny kształt. O ile ciało
można utrzymać długo w formie dzięki diecie i ćwiczeniom fizycznym
to z twarzą sprawa już nie jest taka prosta. Medycyna estetyczna jednak idzie nam z pomocą proponując zabiegi, dzięki którym nasze odbicie
w lustrze nadal będzie młode i promienne. O tym w jakim sposób można
to uzyskać rozmawiamy z doktor Violettą Grącka-Chrzanowską, certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej.

Choroby jelit to największe zagrożenie ostatnich lat. Do Szczecina przyjadą najlepsi polscy lekarze, którzy opowiedzą o tym, jak
ustrzec się nieprzyjemnych problemów ze zdrowiem. Skąd się biotarzenie się twarzy to nie tylko surą te dolegliwości? Jak prawidłowo stosować dietę, w tym bezglucha i wiotka skóra, ale także i może
tenową? – Zapraszam wszystkich 13 maja na bezpłatne spotkanie.
przede wszystkim utrata objętości
Przedstawimy współczesne zagrożenia i sposoby profilaktyki wynitkanki podskórnej (tłuszczowej). Nakające z tej tematyki – mówi dr n med. Wojciech Marlicz.
wet gdy ujędrnimy skórę, a nie odbudujemy
kształtu twarzy, nie uzyskamy efektu odmłodzenia. Dlaczego tak się dzieje?
roku na rok coraz więcej osób choruje na zapalenia jelit. Nie Z wiekiem dochodzi do stopniowego zaniku rusznależy bagatelizować żadnych objawów. Dlatego zapraszam towania kostnego i mięśni oraz tkanki tłuszczowej, która dodatkowo
wszystkich na spotkanie, podczas którego blisko 150 specjali- wraz z rozciągniętą skórą przemieszcza się ku dołowi twarzy dając tzw.
stów z całej Polski opowie o zagrożeniach i sposobach lecze- efekt grawitacyjny, zmienia się kształt i proporcje twarzy. Młodzieńczy
nia tych chorób – mówi dr n med. Wojciech Marlicz, który w porozumie- trójkąt piękna to twarz szersza u góry i wąska na dole (trójkąt odwróconiu ze Światową Organizacją Gastroenterologii organizuje konferencję ny). Twarz starzejąca się to już typowy trójkąt, czyli szeroko na dole i zbyt
„Choroby zapalne jelit, wyzwania i nadzieje” zaplanowaną na 13 maja wąsko w górnej części, pojawia się „ciężki wygląd” i zaburzenia owalu.
w Szczecinie.

S

Z

Na czym polega utrata owalu?
Na zmianie kształtu twarzy z bardziej trójkątnego na kwadratowy, na
pojawieniu się ubytków objętości (brak krągłości), zaznaczają się zagłębienia, bruzdy, przez co inaczej odbija się światło i widoczne są cienie
na twarzy, dając zmęczony wygląd. Idąc od góry przede wszystkim zauważa się zapadanie skroni, spłaszczenie w okolicy kości jarzmowych
i opadnięcie policzków w postaci bardzo nielubianych przez pacjentki
chomików. Pojawienie się chomików to z kolei zaburzenie linii żuchwy
i utrata trójkątnego, czyli pożądanego kształtu twarzy. Dodać jeszcze
Z kilku bloków wykładowych dowiemy się wielu pożytecznych rzeczy na trzeba zmiany w obrębie doliny łez, fałdów nosowo-wargowych, mariotemat celiakii, diet bezglutenowej czy eliminacyjnej. Medycy zdradzą co netek i w okolicy bródki.
jeść, by mieć zdrowe jelita i w jaki sposób zadbać o nasze pociechy.
Konferencja jest ogólnodostępna i bezpłatna. Odbędzie się w auli Wydziału Elektronicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ZUT przy ulicy 26 kwietnia 10. Rozpoczęcie zaplanowano
na godzinę 9:30. Liczba miejsc jest jednak ograniczona. Wejdzie na nią
pół tysiąca osób, które zgłoszą się pod adresem szczecin@celiakia.pl.
Oprócz szczecińskich lekarzy będą również ci z Warszawy, Katowic czy
Krakowa.

– Chorują coraz młodsi, w tym bardzo maleńkie dzieci. Choroba ma
zmienne oblicze, różne oblicze, postaci. Może być trudna do zdiagnozowania czy leczenia. Wpływ ma na to z pewnością współczesna nieprawidłowa dieta, stres, nawet leki, w tym ogólnodostępne przeciwbólowe.
Serdecznie zapraszam na spotkanie, bo skala tych chorób nabiera naprawdę zastraszającego tempa – podsumowuje dr Marlicz.

Jak można to skorygować?
Owal twarzy odbudowuje się metodą wolumetrii przy użyciu przede
wszystkim wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego np. wypełniaczami szwajcarskiej firmy TEOXANE, specjalnie przeznaczonymi do
wolumetrii: TEOSYAL Ultra Deep oraz TEOSYAL Ultimate. Preparaty wolumetryczne są specjalnie usieciowane i są gęstsze niż klasyczne wypełniacze, implantuje się je głęboko aby maksymalnie unieść tkanki. Wypełnia się doły skroniowe, powiększa policzki, konturuje się linię żuchwy.
Do korekcji chomików stosuje się nici liftingujące, uzyskując bardzo dobre efekty. Wypełniając bruzdy i inne zagłębienia na twarzy uzyskujemy
„światło” na twarzy, a więc jej rozświetlenie i odmłodzenie.

Podsumowując: jakie cechy ma młoda i atrakcyjna twarz?
Kształt bardziej trójkątny, ma regularne rysy tzn. zachowane są proporcje. Jest raczej pełna, okrągła. Okrągła twarze są bardziej młodzieńcze
niż pociągłe. Także symetryczne są bardziej atrakcyjne, chociaż tak
naprawdę nie spotyka się symetrycznych twarzy każdy ma trochę asymetrii i to one też dodają nam charakteru. Także twarz rozświetlona
to młodszy i zdrowszy wygląd. Inne istotne cechy atrakcyjnej twarzy to
niewielki nos, wydatne usta i duże oczy.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drażkowska

Autor: Andrzej Kus /
Foto: Dagna Drażkowska

Medestetic
ul. Okulickiego 46,Szczecin
tel. 604 544 566, 606 383 800
www.medestetic.pl
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dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi

Jestem rok po urodzeniu dziecka. Praktycznie wróciłam do wagi
sprzed ciąży. Niestety mój brzuch nie powrócił w pełni do dawnego
wyglądu. Mam wrażenie, że jest na nim cienka warstwa tkanki tłuszczowej, której nie mogę pozbyć się ćwiczeniami oraz dietą. Skóra
zaś sprawia wrażenie „nieprzyklejonej” do mięśni. Niestety powrót
do pracy zawodowej oraz opieka nad dzieckiem znacznie ograniczają
moje możliwości czasowe. Nie mogę pozwolić sobie na systematyczne chodzenie na zabiegi. Czy istnieje dla mnie jakieś rozwiązanie.

oraz nie wymaga rekonwalescencji. Efekty zabiegu narastają w ciągu
trzech miesięcy. Także jest okazja zdążyć jeszcze przed latem.

Dzień dobry, mam 30 lat i coraz więcej moich koleżanek korzysta
z zabiegów medycyny estetycznej. Niestety większość z nich wygląda bardzo nienaturalnie, upodabniają się one do celebrytek. Osobiście nie chciałabym wyglądać jak „ z jednej fabryki” zmieniając przy
tym swoje rysy twarzy. Cenię sobie naturalny wygląd , jednak mam
świadomość, że moja skóra ulega naturalnym procesom starzenia
W okresie ciąży naturalnym procesem jest rozciągnięcie tkanek powłok i chciałabym spowolnić te zmiany pozostając dalej sobą.
brzusznych. Po porodzie powiększone struktury naturalnie ulegają obkurczeniu. Niestety często naturalne procesy są niewystarczające i aby Pani Kasiu, zgodzę się z Pani spostrzeżeniami dotyczącymi kobiet XXI
powrócić do stanu przed ciążą wymaga to specjalnych działań. Najczę- wieku. Medycyna estetyczna powinna spowalniać procesy starzenia,
ściej stosujemy terapie na kilku poziomach tkankowych i łączymy różne jednocześnie zachowując niepowtarzalną urodę każdej z pacjentek.
technologie i mechanizmy działania. Oczywiście istnieją zabiegi, które Rozpoczynając działania proponuję konsultację aby określić potrzeby,
dają efekty redukcji tkanki tłuszczowej oraz poprawy jakości skóry już problem i dobrać odpowiednią spersonalizowaną terapię. Profilaktyczpo jednym zabiegu. Są to intensywne źródła energii emitowanej do tkan- nie sugerujemy zaplanowanie serii zabiegów nawet bezinwazyjnych,
ki o bardzo silnym działaniu. Przełomem technologicznym jest energia kóre mają na celu stymulację skóry. Pobudzenie włókien kolagenowych
HIFU np. Ultraformer i Scizer. Jest to zogniskowania fala ultradźwiękowa odpowiedzialnych za sprężystość i jędrność skóry można uzyskać na
o wysokiej energii. Zaletą zabiegów z wykorzystaniem tej energii jest wiele sposobów. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej oraz kosmetomożliwość precyzyjnego dostosowania głębokości wnikania do tkanki. logii wykorzystują działanie różnych energii (lasery, podczerwień, fale
Dzięki temu możemy działać zarówno na poziomie tkanki tłuszczowej radiowe, ultradźwięki, HIFU, pole magnetyczne). To one powodują, że
i skóry, ale także na przestrzeni, gdzie zlokalizowana jest powięź (bło- włókna kolagenowe ulegają skróceniu oraz wzrasta aktywność komórek
na pokrywająca mięsień). Z Pani opisu przypuszczam, iż ciąża osłabiła odpowiedzialnych za ich produkcję . W momencie obkurczenia starych
także strukturę, funkcję powięzi oraz włókien łącznotkankowych łączą- włókien kolagenowych widocznym efektem jest napięcie skóry oraz
cych ją ze skórą. Stąd wrażenie oddzielenia się skóry od reszty tkanek. spłycenie drobnych linii zmarszczek. Tego typu działania zachowują
Dlatego proponuję wykonanie zabiegów z zastosowaniem HIFU na naturalny wygląd twarzy bez efektu maski oraz przerysowania. Warto
różnych głębokościach. Jednorazowo można wykonać zabieg na głębo- pamiętać o dbaniu o wygląd naszej twarzy odpowiednio reagując na
kości 13 mm, co zredukuje objętość tkanki tłuszczowej oraz 9 mm lub pierwsze oznaki starzenia.
6 mm w celu selektywnego podgrzania skóry oraz powięzi, w wyniku,
którego dochodzi do obkurczania się tkanki i tworzenia mikrouszkodzeń
stymulujących wytwarzanie nowego kolagenu. Zabieg jest jednorazowy Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Walka
z systemem
Jak to się dzieje, że niektóre osoby osiągają cel, a inne zostają gdzieś w połowie drogi lub na samym jej początku? I nie chodzi tu
o technologię czy czynniki niezależne od człowieka. Mariusz Włoch, właściciel szkoły Władca Języków, pisze dziś o tym, jakie
znaczenie w uczeniu się ma otwartość, akceptacja zmiany i poddanie się zamiast walki z systemem.
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Niektóre osoby potrzebują czasu, by się „dotrzeć”. To osoby, które nie
są do końca przekonane, czasem nie wierzą w swoje możliwości, innym
razem stawiają opór, póki nie odczują zadowalających efektów. Od tego
momentu współpraca zaczyna się układać wręcz wzorowo. Miałem takich kursantów, którzy potrzebowali nawet 150 lekcji, by wreszcie się
otworzyć, zaakceptować „system” i ruszyć z kopyta.

Jednak nie zawsze tak bywa. Wciąż spotykam się ze zjawiskiem, które
nazywam „walką z systemem”. Niektórzy zakładają, że nauczą się nowego języka w ciągu miesiąca. Owszem, przez miesiąc można się bardzo wiele nauczyć, jednak w trakcie nauki często okazuje się, że roboty
jest znacznie więcej, niż dana osoba zakładała. Wtedy pojawia się opór
– zjawisko naturalne w przypadku konfrontacji własnych wyobrażeń
z rzeczywistością. Opór uczestnika manifestuje się często pod postacią
pretensji do prowadzących i metody, co w żaden sposób nie wpływa na
lepszą znajomość języka.

Osoby z każdej grupy łączy jedno – wszystkie udzielają bezcennej informacji zwrotnej. Tak naprawdę metodę i zawartość podręczników
– czyli system nauczania – kształtują uczestnicy zajęć, dzięki którym
i dla których został stworzony. A już niebawem, po 6 latach dystrybucji wyłącznie w szkołach językowych, trafi do ogólnej sprzedaży zestaw
podręczników Direktes Deutsch. To oferta głównie dla tych, którzy chcą
skompletować zestaw 6 książek, oraz być może także tych, którzy dopiero zaczną przygodę z językiem niemieckim. Ale to tylko rozwiązanie
tymczasowe. W przygotowaniu bowiem są zupełnie nowe podręczniki
do nauki Metodą Bezpośredniej Komunikacji – to system, który daje
zadowalające efekty, pod warunkiem, że zaakceptujesz jego założenia
i pomożesz sobie te efekty osiągnąć.

większości przypadków cały proces przebiega tak: ktoś
chce się uczyć języka, więc zasięga informacji, dowiaduje się, czego może oczekiwać, zadaje pytania, zaspokaja
swoją ciekawość, a jeśli wszystko mu odpowiada, rozpoczyna zajęcia. Następnie poznaje metodę od praktycznej strony i nabiera śmiałości oraz językowej swobody. Uczestnik korzysta z doświadczenia trenerów, z otrzymanych wskazówek, pracuje, przygotowuje się na
kolejne treningi językowe, obserwuje postępy. Po pewnym czasie zaczyna posługiwać się nowym dla siebie językiem. System działa.

Inni od początku próbują wprowadzać swoje porządki, ale jeśli system
nauczania ma przynosić efekty, to musi działać według pewnych wypracowanych ustaleń. Oczywiście, że trzeba wprowadzać zmiany i udogodnienia, reagować na rodzące się potrzeby, jednak kardiolog nie zmieni
nagle sposobu docierania do serca pacjenta tylko dlatego, że pacjent
– lub co gorsza jego rodzina – tak sobie zażyczył. Pewne schematy pozostają niezmienne. To prowadzi do zapasów i przepychanek, przy czym
„reformator” obstaje przy swoim i powtarza, że wie lepiej. Reformatorzy z reguły podchodzą do nauki języka wielokrotnie i cały czas uzyskują
ten sam rezultat. A przecież nie da się osiągnąć innego efektu stosując
wciąż to samo podejście.
Bywają też osoby, którym ciągle mało materiałów – bez względu na to,
ile ich otrzymują, wciąż proszą o rzeczy dodatkowe, o nowe słówka, o listy wyrażeń itp., przy czym niewiele – jeśli w ogóle cokolwiek – z tym robią. Koncentrują się tak mocno na rzeczach pobocznych, że nie realizują
tego, po co tak naprawdę przyszli, czyli po praktyczne posługiwanie się
językiem w sytuacjach komunikacyjnych.

Mariusz Włoch – absolwent lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lingwista, trener
biznesu i kompetencji komunikacyjnych, twórca Metody Bezpośredniej Komunikacji w nauczaniu języków, autor podręczników do nauki angielskiego, niemieckiego, norweskiego,
szwedzkiego i duńskiego oraz poradnika „Władca Języków,
czyli prawie wszystko o tym, jak zostać poliglotą”, właściciel
szkoły Władca Języków.

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 48/2
tel: 600 96 95 92, 91 4 336 337
kontakt@wladcajezykow.pl
www.wladca-jezykow.pl, www.mariusz-wloch.pl
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Szkoła wolności i współpracy
Wszyscy chcą się uczyć, ale nie wszyscy lubią chodzić do szkoły. Co zrobić, by szkoła stała się przyjemnością? Jakie stworzyć warunki uczniom
by slogan „szkoła uczy i wychowuje” nie był pustym hasłem? Sekret udanego nauczania i wychowania zdradziła nam dr Lidia Marek, wicedyrektor
Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło” w Stargardzie.

C

zym się różni ta szkoła od innych szkół podstawowych,
poza tym, że jest tu rozszerzony język angielski?
Języki obce stają obecnie się priorytetem w edukacji. W naszej szkole każdy dzień zaczyna się lekcją języka angielskiego prowadzoną w oparciu o zasady nauczania stosowane w sieci szkół
„Mała Lingua”. A nasza placówka powstała z miłości i pasji do dzieci, do
człowieka – to nasze motto. Jest szkołą, która nie tworzy ucznia tylko
stwarza warunki do jego wielostronnego rozwoju. Nie eksperymentujemy na dzieciach. Nasza szkoła powstawała przez wiele lat, będąc wynikiem wspólnej pracy specjalistów – pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów i nauczycieli. Mamy pomysł na szkołę, bo nie ma w niej
czasu i miejsca na przypadek. W pracy z dziećmi wykorzystujemy także
elementy metody, może nie nowatorskiej, bo sięgającej początków XX
wieku, ale skutecznej. Mam na myśli plan daltoński. Chcemy się rozwijać
i uzyskać certyfikat w Polskim Stowarzyszeniu Dalton.

i skuteczność nauki. Są dodatkowe zajęcia ruchowe, poza klasycznym
wychowaniem fizycznym. Kolejnym walorem naszej szkoły jest to, że
lekcje odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. W każdej klasie
jest nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspomagający. Warunki kameralne szkoły, tworzą właściwie rodzinną atmosferę, bardzo sprzyjającą
rozwojowi i edukacji. Prowadzimy też zajęcia indywidualne, w tym logopedyczne, socjoterapeutyczne, w zakresie terapii i wspomagania
pedagogicznego. Dzieci i rodzice mają nieustanne wsparcie pedagoga
i psychologa.

Bezstresowe wychowanie, bezstresowe nauczanie – te metody stały się szalenie modne, ale czy nie na wyrost?
Wychowanie bezstresowe to mit. Nie jest możliwe i na pewno nie jest
skuteczne. W rozwoju i edukacji potrzebny jest stres pozytywny, moblilizujący, sprzyjający kreatywnemu rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu nowych, także nietypowych zadań. Ale na pewno w naszej szkole
Na czym polega ta metoda?
nie ma miejsca na lęk, niepewność czy brak poczucia bezpieczeństwa.
Główne filary w planie daltońskim to: współpraca, odpowiedzialność, Powszechnie wiadomo, że wszyscy lubimy się uczyć, ale nie wszyscy lusamodzielność i wolność, są to główne wartości i cele edukacji, jedno- bimy chodzić do szkoły. My tworzymy szkołę, do której chce się chodzić,
cześnie wyznaczające jej formy i metody. Są podstawą kształcenia i wy- za którą się tęskni w wolne od niej dni.
chowania człowieka jako osoby wolnej, odpowiedzialnej, emancypującej
się, silnej nie tylko intelektualnie, ale i z dobrą kondycją fizyczną, emo- Dziękuję za rozmowę.
cjonalną i społeczno-moralną.
Jak wyglądają zajęcia w takiej szkole?
Oczywiście prowadzimy zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującą podstawą programową, jest jednak też wiele zajęć dodatkowych, m.in.
rozszerzony język angielski, zajęcia w ramach projektu Matplaneta
z rozszerzoną matematyką i informatyką. Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metody Lebox, wspomagającej rozwój koncentracji, pamięci
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Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

CH Turzyn; I piętro; lok. 2M5
Szczecin; ul. Bohaterów Warszawy 40

Beata
Tadla

Dowiesz się, jak zatrzymać pracowników w ﬁrmie
na dłużej oraz jak zwiększyć ich efektywność
Poznasz czynniki wpływające na zaangażowanie zespołu
Nauczysz, jak zarządzać zaufaniem i motywacją
pracowników
Docenisz wagę budowania sieci kontaktów
Zyskasz wskazówki dotyczące skutecznej aktywności
z zakresu employer brandingu
Przeanalizujesz nowe kryteria efektywnego biznesu
Zyskasz okazję do dyskusji o zmianach na rynku pracy
Pomorza Zachodniego w ciągu ostatnich kilku lat

ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin,
tel/fax: (+48) 91 434-73-99
sms: (+48) 606 424 294

www.beauty.mazowiecka13.com
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Uroczystość wręczenia nagród liderom firm dealerskich Mecedes Benz Polska

Liderzy obsługi
i sprzedaży
Grupa Mojsiuk, co roku silnie zaznacza swoją obecność w rozmaitych rankingach importerów samochodów. Oto kolejny dowód: Mercedes-Benz
Polska na początku marca br. podsumował 2016 rok w kategorii samochodów dostawczych. Firma Mercedes-Benz Mojsiuk otrzymała szereg
nagród w skali całej Polski.

O

d dawna już standardem jest monitorowanie przez importe- Najlepszym Szefem Sprzedaży w kategorii samochodów dostawczych
rów poziomu zadowolenia klientów kupujących i serwisują- został Pan Bogdan Kruk, który reprezentuje centralę firmy Mojsiuk z siecych samochody u poszczególnych dealerów.
dzibą w Starych Bielicach k/Koszalina.
W pozostałych kategoriach nagrodzono:
Jeśli chodzi o ocenę pracy serwisu, pod uwagę brane są m.in. czas naprawy, zadowolenie z obsługi podczas wizyty w serwisie, terminowość Najlepszy sprzedawca modelu Mercedes-Benz Citan:
wykonania usługi. Tak zebrane dane są poddawane analizie i na koniec • Krzysztof Detko – Szczecin
roku pozwalają na wyłonienie tych, z których klienci są najbardziej za- • Krzysztof Turek - Szczecin
dowoleni.
Najlepszy sprzedawca modelu Mercedes-Benz Vito:
Na takiej właśnie podstawie tytuł Najlepszego Szefa Serwisu w krajowej • Piotr Dzienniak – Stare Bielice k/Koszalina
sieci serwisów Mercedes-Benz za 2016 rok przypadł Panu Wojciecho- • Krzysztof Bachanek - Szczecin
wi Strzelczykowi z Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz Mojsiuk Najlepszy Doradca Serwisowy:
w Szczecinie. Wyróżnienie zostało wręczone podczas corocznego spo- • Rafał Żukowski - Szczecin
tkania dealerów marki, które w tym roku odbyło się w Arłamowie. Z kolei • Marek Parchimowicz – Stare Bielice k/Koszalina
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Zapytaliśmy naszych szczecińskich przedsiębiorców co sądzą o współpracy z firmą Mojsiuk dealerem Mercedes-Benz.
Piotr Wróbel, Przedsiębiorstwo Transportowe
Wolin – Bus:
Chciałbym by wszystkie firmy podchodziły w taki
sposób do swoich klientów. Sprawy załatwiane
są błyskawicznie, z uśmiechem na twarzy. Podają termin oddania samochodu i stają na głowie by
go dotrzymać. Co lepsze – zawsze im się to udaje.
Korzystamy z samochodów Mercedesa od kilku lat. Jeden z nich, przez
trzy sezony, przejechał ponad 600 tysięcy kilometrów i oprócz standardowych napraw eksploatacyjnych nie musiał przechodzić żadnych poważniejszych. Stawiam je zazwyczaj na wymiany płynów, filtrów, oleju.
Także mechanicy są na najwyższym poziomie. Rzadko się spotyka, by
z takim zaangażowaniem podchodzili do klientów. A korzystałem z pomocy różnych specjalistów, jednak ci zdecydowanie biją wszystkich na
głowę.
Magdalena Zielińska z firmy Emilbus:
W swojej flocie posiadamy ponad 30 Mercedesów.
Bazujemy wyłącznie na samochodach tej marki.
Wynika to z zaufania, samochody są bezawaryjne
i co bardzo ważne bezpieczne oraz komfortowe dla
pasażerów. Z firmą Mercedes-Benz Mojsiuk współpracujemy od kilku lat. Współpraca przebiega bardzo owocnie. Pracownicy oraz serwis dyspozycyjni są w każdej chwili.
Błyskawicznie możemy liczyć na ofertę, nie trzeba długo czekać. Ponadto bardzo szybko dostarczane są zamawiane samochody, a usterki załatwiane niemal od ręki.
Wojciech Pelczyk z Get Ride i Audio Company:
Z samochodów jesteśmy naprawdę zadowoleni,
a mamy je cztery. Dla mnie, jako przedsiębiorcy, liczy się przede wszystkim ich niezawodność. Dodatkowo są bardzo komfortowe, doskonale wykonane
oraz wykończone z aptekarską dokładnością. Pokonujemy nimi bardzo dużo kilometrów: przez pół
roku około 120 tysięcy. Są bezawaryjne. Również współpraca z dealerem
jest bardzo dobra, podobnie jak opieka nad klientem. Z pewnością będziemy kontynuowali współpracę.

Zespół doradców handlowych samochodów
dostawczych firmy Mercedes-Benz Mojsiuk

Pracownicy serwisu firmy Mercedes-Benz Mojsiuk

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
Zapraszamy do autoryzowanych salonów
i serwisów samochodów użytkowych Mercedes-Benz:
Stare Bielice 128 k/Koszalina, tel.: 94 34 77 376
Szczecin, ul. Pomorska 88, tel.: 91 48 08 714
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl,
/Mercedes-Benz Mojsiuk

Nowy salon samochodów dostawczych VanPro w Szczecinie
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Najlepsi agenci
w mieście?
Sprawdź ich

Prezentacja

Czy, decydując się na usługi biura nieruchomości, pytałeś kiedyś swojego agenta o doświadczenie zawodowe lub wyksztalcenie? Czy interesuje Cię
to, ile transakcji w miesiącu robi? Dlaczego został agentem? To przypadek czy świadomy wybór?

Mieszkanie na Gumieńcach
Piotr Wroński tel. 500 875 462
cena: 306 000 zł

C

Posiadłość nad Wełtyniem
Grażyna Mikołajczak, tel: 690 545 305
cena: 1 498 000 zł
Lokal użytkowy w Szczecinie, Karolina Ircha
tel. 690 520 854, cena: 367 000 zł

zy pytałeś kiedyś swojego agenta, co on może dla ciebie zrobić? Jaki jest zakres jego usług? Jeśli nie znasz odpowiedzi na
te pytania, to znaczy, że to agent wybrał Ciebie, a nie Ty jego.
Poznajcie profesjonalnych agentów nieruchomości w mieście. Oni potrafią pomóc w sprzedaży i zakupie nieruchomości.
Aleksandra Guz
Prawnik, licencjonowany pośrednik i zarządca
nieruchomości. Od 4 lat pracuje w In.House Nieruchomości & Finanse, wcześniej w kancelarii
notarialnej i adwokackiej. Przeszła kilka specjalistycznych szkoleń, w tym szkolenia o podatkach,
sprzedażowym, negocjacjach.

Karolina Ircha
W branży nieruchomości od 4 lat, wcześniej kilka
lat w branży budowlanej. Nieustannie doskonali
umiejętności i poszerza wiedzę z zakresu technik sprzedaży. Pracuje przede wszystkim na wyłącznościach, bo tylko taki model współpracy
opłaca się jej klientom.
Piotr Wroński
Jest dyplomowanym pośrednikiem w obrocie
nieruchomościami, odbył szkolenia z negocjacji,
sprzedaży, homestagingu, podatków, płynnie
posługuje się językiem angielskim, szlifuje niemiecki. Wcześniej prowadził własny biznes.

Katarzyna Jankowska
Od kilkunastu lat zajmuje się rynkiem finansoEwelina Nowakowska
wym, oprócz profesjonalnie przeprowadzonej
Jest magistrem ekonomii o specjalizacji wycena
sprzedaży, może pomóc klientom w sfinansowanieruchomości, licencjat obroniła na kierunku
niu zakupu nieruchomości. Od 2010 r. jest bieZarządzanie i Pośrednictwo w Obrocie Nierugłym sądowym. Jej artykuły można znaleźć mięchomościami na wydziale ekonomicznym ZUT.
dzy innymi w piśmie „Controling i Rachunkowość
Posiada licencje pośrednika w obrocie nieruzarządcza”. Odbyła wiele kursów i szkoleń, m.in. fotografia wnętrz, jak
chomościami. Ponad to ukończyła kilka innych
skutecznie rozmawiać z właścicielem nieruchomości, doradztwo w rynkursów takich jak: sprzedaż metodą Sandlera,
ku nieruchomości, wyłączność w rynku nieruchomości, techniki sprze- doradztwo w nieruchomościach, wyłączność w nieruchomościach, nedaży metodą Sandlera.
gocjacje w sprzedaży, obsługa systemu AMRON. Od dwóch lat pracuje
w In.House Nieruchomości & Finanse.
Grażyna Mikołajczak
Wykształcenie budowlano-techniczne, trzynastoletnia praktyka w zawodzie pośrednika, skończyła
In.House Nieruchomości & Finanse
kurs na pośrednika i odbyła praktykę zawodową
ul. Bolesława Śmiałego 39, Szczecin
w tym zakresie. Liczne szkolenia i kursy, w tym szkotel.: 91 818 49 41, biuro@inhouse.szczecin.pl
lenie z negocjacji i 20-godzinny kurs sprzedażowy
www.inhouse.szczecin.pl
prowadzony przez specjalistów z Sandler Training.
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Gala
Pracodawca Roku
PRESTIŻ
PATRONUJE

- pierwszy raz w Szczecinie

Gala Pracodawca Roku zbliża się wielkimi krokami. Na początku czerwca w Sali Koncertowej spotkają się nie tylko lokalni przedsiębiorcy ale także
oficjele z Indii czy Tajlandii. To doskonała wiadomość dla Szczecina. Jest szansa, że Azjaci będą chcieli zainwestować w naszym mieście.

Piotr Droński – dzierżawca Sali Koncertowej przy ulicy Energetyków
Niezmiernie się cieszę, że to właśnie u nas
będzie organizowana pierwsza Gala Pracodawca Roku. Zaprosiłem na to wydarzenie
Izbę, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego,
że jestem partnerem, który sprosta w 100
procentach ich oczekiwaniom. W żadnym innym miejscu Gala nie mogłaby mieć takiego
charakteru, jak w Sali Koncertowej. Zresztą zawsze jestem maksymalnie
przygotowany do każdej imprezy. Potrafimy z zespołem pracowników
zorganizować wydarzenie dla dzieci, które urasta do wydarzenia miesiąca czy roku. Każde jest dla mnie wyjątkowe, każde jest wyzwaniem. Zrobiliśmy ich już ponad 100, w tym roku czeka mieszkańców 100 kolejnych
koncertów i spektakli. Scenariusz Gali Pracodawca Roku kreowany jest
przez Izbę Gospodarczą, jednak zawsze chętnie wspieram organizatorów radą czy sugestią. Tym razem zasugerowałem np. „broadwayowski”
układ stolików, który nadaje wydarzeniu jeszcze bardziej ekskluzywny
charakter. Należy pamiętać, że układ widowni, układ stolikowy powoduje, że nadaje się pewnego rodzaju elegancję. Dodatkowo artystom
zawsze lepiej występuje się w takim klimacie. W Sali Koncertowej każda
impreza liczy 750-800 uczestników. Tak będzie i tym razem. Nikt nie bęMaciej Borowy – Przewodniczący klastra dzie musiał martwić się o cokolwiek: nie ma problemu z parkingiem, nie
Kreatywnego w Północnej Izbie Gospodar- ma problemu z przestrzenią. Sprawdzało się to już wielokrotnie i sprawczej
dzi tym razem.
Gala Pracodawca Roku to zupełnie inna impreza. Dotychczasowa Gala Północnej Izby
Mariusz Łuszczewski – właściciel Exotic
Gospodarczej przechodzi do historii. Tak
Restaurants Catering
naprawdę nawet zbieżność nazw jest przyGala Pracodawca Roku to ogromna szansa dla
padkowa, bo teraz chodzi nam o coś zupełSzczecina. Zajmujemy się nie tylko przygotonie innego. Dotychczasowe imprezy miały na
waniem cateringu ale również pokazujemy
celu zintegrowanie współpracy między przedsiębiorcami, miały charakpodczas wydarzenia trzy małe kraje: Indie,
ter towarzyski. Teraz skupiamy się na czymś zupełnie innym. Na scenie
Japonię i Tajlandię – z największym naciskiem
rozdamy nagrody, omówimy kampanię rynku pracy. Koncert, który się
na Indie. Zaprosiliśmy ambasadora tego kraju
odbędzie będzie jedynie uzupełnieniem. Na widowni zasiądą nie tylko
oraz ambasadora Tajlandii. Będzie mnóstwo
przedstawiciele firm związanych wyłącznie z Izbą Gospodarczą, ale rów- oficjeli, tamtejsi przedsiębiorcy, konsulowie, szef indyjskiej izby gosponież pracodawcy. Całe wydarzenie wpisuje się w pewną wizję, którą po- darczej. To doskonała okazja, by nasi przedsiębiorcy nawiązali z nimi
siada nowe prezydium izby i chce mocno stawiać na sprawy merytorycz- kontakt. A to naprawdę się opłaca. Np. w 2016 roku Indie zainwestowały
ne. Najważniejszym celem aktywizacji jest pokazanie Szczecina, jako w fabryki w Polsce 3 mld dolarów. Mamy nadzieję, że uda się ich przekomiejsca atrakcyjnego dla pracowników. Chcemy ich zatrzymać u nas ale nać, by tych pieniądzy nie zostawiali tylko w Warszawie czy Wrocławiu
również tego, by do nas przyjeżdżali w poszukiwaniu lepszego miejsca ale również inwestowali u nas. Ze strony Exotic Restaurants Catering
pracy. Brakuje specjalistów, rzemieślników. A przecież mamy tutaj rów- mogę obiecać, że przygotujemy wydarzenie, jakiego Szczecin jeszcze nie
nież doskonałe warunki. Gala Pracodawca Roku jest jednym z elemen- widział. Po pierwszej części gali i koncercie Lady Pank zaprosimy wszysttów całej kampanii izby, bo takich aktywności mam dużo więcej. Mam kich na zewnątrz. Tam będzie czekało 30 tancerzy oraz piosenkarzy
też nadzieję, że zastąpi ona lukę po dotychczasowych 12 Galach Północ- reprezentujących Azję. Również wystrój będzie nawiązywał do tego klinej Izby Gospodarczej. Nie chcemy, by przedsiębiorcy odczuli brak tego matu. Przy każdym z trzech bufetów kucharze będą na miejscu gotować
wydarzenia.
i serwować rodzime smakołyki. Zrobimy małą Azję.
Barbara Bartkowiak – Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, współorganizator Konkursu Pracodawca Roku
Pierwszy konkurs Pracodawca Roku daje
możliwość nie tylko doskonałej promocji
pracodawców, ale również pozwoli na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zwiększy również skuteczność ich pozyskiwania.
W tej chwili sytuacja mocno zmieniła się.
To pracodawcy muszą się namęczyć, by znaleźć odpowiednią kadrę.
Dlatego chcą ją kształcić, podnosić ich umiejętności, szkolić. Liczymy,
że do naszego konkursu zgłosi się mnóstwo firm: setki małych, większych i naprawdę dużych przedsiębiorstw. Wybierzemy najlepszych
z najlepszych. Nie oznacza to jednak, że nienagrodzone firmy nie są
warte uwagi. Wręcz przeciwnie. Sam fakt przystąpienia do konkursu
świadczy o tym, że chcą się rozwijać, pracownik jest dla nich bardzo
ważny, liczy się dla nich zadowolenie zatrudnianych osób. Jako Polska
Fundacja Przedsiębiorczości od kilkunastu lat wspieramy start i rozwój każdej firmy. Mocno się w to zaangażowaliśmy: udzielamy pożyczek, poręczeń, już niebawem wystartują dotacje na podnoszenie
kwalifikacji.

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
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Kacper Bobala

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.

Wielokrotny Mistrz Polski w golfie, trener PGA,
szef marketingu w Grupie Bono

Po dwóch stronach siatki

N

Sportowcy
wyklęci

ie było, nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na doping. Czy
to dotyczy megagwiazdy, czy szaraczka wspinającego się
dopiero po szczeblach sportowej kariery. Wiem, że może
to brzmi zbyt idealistycznie. Żyjemy w czasach facebooka,
szybkich informacji i mediów kreujących rzeczywistość głównie przy
pomocy skandali, afer i raczej negatywnych zachowań. Ale ja ciągle, nieustannie i bardzo stanowczo jestem na nie. Kiedy tylko o dopingu wśród
sportowców zrobiło się głośno, głosuję za karą dożywotniej dyskwalifikacji. I nieważne czy ofiarą takiej decyzji będzie uwielbiana przez miliony Sharapova, czy nikomu nieznana tenisistka z Burkina Faso. Powody
dopingu są w obu przypadkach takie same: lepiej grać, wygrywać za
wszelką cenę, zarabiać więcej, być bardziej popularną. Ale to po prostu
najzwyklejsze oszustwo. Przecież one obie oszukują swoje przeciwniczki, kibiców i młodych adeptów tenisa. A tak naprawdę to obie oszukują
przede wszystkim siebie. Jeżeli przeciętny obywatel większości cywilizowanych krajów na świecie oszuka biznesowego partnera, klienta czy
państwo, zostanie surowo ukarany, często z karą więzienia włącznie.
Dlaczego sportowców mają takie regulacje nie dotyczyć? Czy jak piękna
Masza nie zagra w Stuttgarcie, to turniej się nie odbędzie? Czy kibiców
na trybunach będzie diametralnie mniej? Na pewno nie! Więc dlaczego
ci młodzi tenisiści, te dziewczęta, które marzą o karierze Radwańskiej
czy sióstr Williams mają się po ewentualnym wygranym meczu Sharapovej zastanawiać, czy była naprawdę lepsza, czy może wzięła kolejne
anaboliki i dzięki temu wygrała ze swoją „czystą” przeciwniczką? Taka
postawa władz poszczególnych dyscyplin, organizatorów największych
imprez, „psuje” sport od wewnątrz. Jeżeli sportowcy, i to nie tylko tenisiści, za jawną próbę oszustwa dostają jakąś nic nie znaczącą, kilkumiesięczną dyskwalifikację, po której od razu są zapraszani na największe
eventy, to niestety z dopingiem nie wygramy.
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Felieton

Sportowcy
(nie tak bardzo) wyklęci

W

ostatnich dniach świat obiegła wiadomość, że na korty
tenisowe wraca Maria Sharapova. Rosjanka od lat jest
w czołówce najlepiej zarabiających sportsmenek na korcie i poza nim, ale kilkanaście miesięcy temu pierwsze
skrzypce zagrała w aferze dopingowej. Żeby sytuacja była klarowna,
jestem przeciwnikiem dopingu, do dzisiaj w lekkim szoku związanym
z historią Lence’a Armstronga. Natomiast jestem daleki od totalnej inkwizycji i zamykania w ciemnych lochach sportowców, którzy wpadli
na dopingu. Nie każda historia jest taka sama, więc i publiczna chłosta
do momentu żelaznych dowodów nie powinna się zdarzać. A jednak powrót, a w zasadzie jego charakter, podzielił tenisowy świat. Tenisistka na
zachętę po ponad rocznej przerwie dostała od razu trzy dzikie karty na
największe turnieje w Europie, pierwszy w Stuttgarcie, gdzie głównym
sponsorem jest marka Porsche. Nie ma tutaj oczywiście przypadku, od
lat marka jest również sponsorem Sharapovej. Czyli tak jak wszędzie,
doping dopingiem, ale kasa musi się zgadzać. Zrozumiała to historia,
bo gdyby nie sponsorzy, to w zasadzie Sharapova czy jakakolwiek inna
zawodniczka nie miałaby turniejów, w których mogłaby grać. Sport już
dawno stał się komercyjnym show (przynajmniej w większości dyscyplin), którym rządzą pieniądze. Oczywiście najlepsi nigdy nie powinni
mieć taryfy ulgowej, ale pamiętajmy, że dzięki największym gwiazdom
sportu kawałek sponsorskiego tortu trafia do znacznie większej liczby
zawodników. Gwiazdy, takie jak Sharapova, Tiger Woods czy Lance Armstrong, są bardzo często rodzicami sukcesu i popularności swoich dyscyplin sportowych i „lekkie” wpadki można im jakoś wybaczyć. W końcu
perspektywa naszych ulubionych dyscyplin bez gwiazd, otoczki i wielkich pieniędzy wyglądałaby dość szaro. Czasy, w których młodzi ludzie
trenowali dla sławy i sprawności, już dawno minęły. Większość zaczyna trenować różne dyscypliny, żeby zarabiać tyle, co ich idole, jeździć
sportowymi samochodami czy spotykać się z modelkami. Dlatego chyba
powoli musimy przejść do porządku dziennego z lekkim podmiataniem
dopingu i innych afer związanych z topowymi nazwiskami w swoich dyscyplinach, i pogodzić się, że czasy czystego sportu są już dawno za nami.

Znajdziesz nas tu:
www.wodoaktywni.com
/Wodoaktywni
/wodoakty wni
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Faceci z kijami

Żaden z nich nie przekroczył jeszcze trzydziestki, a wszyscy trzej łącznie pracują jako trenerzy golfa 15 lat. Łączy ich pasja do tej dyscypliny i pole
w Binowie, na którym poznawali tajniki golfa.

Ż

eby to robić trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Maks Sałuda już 6 lat temu skończył 3-letni kurs PGA (Professional
Golfers Assotiation) dający tytuł zawodowego trenera. Adrian
Kaczała ma za sobą drugi rok tego samego kursu i za rok dostanie dyplom. Wojtek Waśniewski papiery zawodowego trenera przywiózł z Anglii, gdzie studiował na University of Birmingham na kierunku
trener golfa i zarządzanie obiektami sportowymi.

kryciu u niego przed 6 laty choroby nowotworowej, musiał z niego zrezygnować. Golf okazał się lekiem na całe zło – pozwolił przezwyciężyć
chorobę, pomógł w rehabilitacji, stał się sposobem na życie i pracę.

– Statystycznie, golf jest chyba najpopularniejszym sportem na świecie
– przekonuje do tej dyscypliny Sałuda. – Tylko w Stanach Zjednoczonych
jest około 40 mln grających, a więc tyle, ile ludności w naszym kraju.
W Szwecji ponad 60 procent mieszkańców uprawia golf, a jeśli w ich kli– Na kursie PGA mamy 8 różnych przedmiotów – mówi Kaczała. – Po- macie można, to u nas też.
cząwszy od historii gry w golfa, przez anatomię człowieka, aż po naprawę sprzętu.
– Golf uczy odporności psychicznej, jak rzadko który sport – mówi Sałuda. – Dlaczego? Bo trzeba zachować spokój przez całą rundę, czyli nawet
Emocje i świeże powietrze
przez 4,5 godziny. Interakcje są całkiem inne niż w meczu piłkarskim,
który trwa 90 minut. Golf nauczył mnie spokoju i odporności na stres. Już
Na pytanie – dlaczego warto grać w golfa – tylko się uśmiechają, jakby w gimnazjum mówiono, że mam stoicki spokój, ale nie wszyscy wiedzieli,
nie wypadało o to pytać.
że gram w golfa od 12 roku życia – uśmiecha się Maks. Wojtek podkreśla
jeszcze inny aspekt i zaletę ukochanej dyscypliny.
– Bo emocje w grze, wbrew temu co widać z boku, są bardzo duże – uzasadnia Adrian. – Z drugiej strony golf to ruch na świeżym powietrzu. – Możemy grać w gronie rodzinnym i przyjaciół, a na polu golfowym
Żeby pokonać pole 18 dołkowe trzeba przejść 10 km, co pozwala spalić można rozmawiać, a poprzez to nawiązywać wiele kontaktów. Trudno
2500 kalorii, a to można porównać z dwugodzinnym biegiem – dodaje znaleźć drugą taką dyscyplinę, w której można rozmawiać i pożartować
Kaczała, który od dziecka uprawia sport. Najpierw kolarstwo, ale po wy- w trakcie gry.

98

Sport

Golf po 80-tce

swing, czyli zamach grającego się rozwija. Po pół roku może się okazać,
że potrzebny jest już inny sprzęt. Wybór i różnorodność sprzętu jest tak
Nie jest to sport, którego można nauczyć się w tylko w młodym wieku. – duża, że za pół zestawu zapłacimy około 400 złotych. Trenerzy z Binowa
Mój najmłodszy indywidualny uczeń ma 5 lat, a najstarszy aż...85 lat – za- udzielą rad – bezpłatnie – przy wyborze sprzętu.
skakuje nas Adrian. – Miałem i mam z nim pojedyncze lekcje, poprawiam
jego technikę, ale naprawdę świetnie się rusza i dobrze uderza piłkę.
– Zbyt ciężki albo zbyt sztywny kij może zaszkodzić początkującemu golfiście – tłumaczy Kaczała. – Podobnie jak w tenisie, tak i w golfie wystę– Wiem, że pan Józef Wilk – bo o niego chodzi – zaczynał grać wiele lat puje dolegliwość łokcia – w tym wypadku – golfisty. Wszechobecna techtemu w Irlandii i gra do tej pory – wtrąca Maks. – To najlepiej świadczy, że nika weszła do zajęć treningowych również w golfie. Trenerzy z Binowa
golf jest sportem na całe życie, i polecam go wszystkim, ale od począt- podczas zajęć na polu nagrywają uderzenia swoich podopiecznych, a po
ku pod okiem trenera – zastrzega Sałuda. – Można wówczas uniknąć treningu pokazują im na ekranie tabletu czy komputera.
wielu błędów. Im szybciej gracz – obojętnie w jakim wieku – nauczy się
prawidłowych ruchów, to łatwiej mu dalej się rozwijać. W przeciwnym – Pomaga to eliminować błędy techniczne, jeśli zawodnik przeanalizuje
razie, złe przyzwyczajenia trzeba najpierw wyplenić, żeby nauczyć tych zagrania razem ze mną, albo obejrzy to na spokojnie w domu – wyjaśnia
prawidłowych. A Sałudzie można w tej kwestii zaufać jak mało komu. Sałuda. – Jest to ważne i najczęściej polecam takie analizy swoim podZaczynał grać jako 12 latek, przeszedł cały cykl szkolenia, dochodząc do opiecznym na początku lub końcu sezonu, żeby tą najważniejszą porę
poziomu zawodowca, jednego z lepszych w Polsce.
wykorzystać na granie. A, że najlepsza pora na golfa, wiosna i całe lato
przed nami, warto się zastanowić wybierając dyscyplinę czy nie posta– Moim priorytetem jako trenera jest, żeby podopieczni chcieli wrócić wić na golfa. Trenerzy z Binowa czekają.
na następne zajęcia za tydzień, a nie żebym zrobił z nich znakomitych
golfistów – mówi Waśniewski, który przede wszystkim trenuje dzieci. – – Polecam golfa wszystkim dziewczętom, których wciąż gra dużo mniej
Pierwsze zajęcia z nimi są bardziej zabawą i zajęciami ruchowymi, cho- niż chłopców – mówi Waśniewski. – Dlaczego? Golf to dyscyplina, dzięki
ciaż od początku używają kijów, tyle że plastikowych. Pracę trenerską której można uzyskać pełne stypendium na uczelniach w Stanach Zjedw Binowie cała trójka rozpoczęła w zbliżonym czasie. Maks przed 6 laty, noczonych. Właśnie dlatego, że grających kobiet jest wciąż mało, a sysa Wojtek i Adrian trochę później.
tem rozgrywek jest na w USA rozbudowany. Oczywiście potrzeba dużej
pracy i dobrych wyników, ale można do nich dojść – dodaje Waśniewski.
– Godziny pracy mamy nienormowane – wyjaśnia Adrian. – Jeśli ktoś za- Za rok próbę dostania się na taką uczelnię chce podjąć szczecinianka
mówi lekcję o 6 rano, to jesteśmy do dyspozycji. Bo są ludzie, którzy lu- Dorota Zalewska, obecnie licealistka, a jednocześnie zawodniczka klubu
bią grać właśnie wtedy, żeby lepiej czuć się w pracy, a po niej mieć czas Binowo Park.
dla siebie i rodziny.
Doradzą i nauczą
– Nie polecam zbyt wielkich kwot inwestować w pierwszy sprzęt – radzi
Maks. – Wystarczy pół kompletu, czyli 6-7 kijów. Z każdym treningiem
reklama

Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Jarosław Gaszyński
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Muzyka
i zazdrość

Powrót do
Twin Peaks

Do Wiednia, muzycznej stolicy świata, przybywa młody Mozart. Jego
geniusz i sposób bycia drażni wiele osób, ale przede wszystkim nadwornego kompozytora cesarza. Bogobojny Antonio Salieri jest zazdrosny
o sukcesy przebojowego Amadeusza na tyle, że postanawia pozbyć się
rywala. Historia wcale nie potwierdza, że Salieri zgładził Mozarta, ale ta
legenda zainspirowała wielu twórców. Na podstawie sztuki Petera Shaffera „Amadeusz” Miloš Forman zrealizował nagrodzony Oscarem film,
pod tym samym tytułem. Dramat Shaffera to studium o muzyce, władzy
i zazdrości, zazdrości tak wielkiej, że nawet pobożnego Salieriego doprowadzi ona nie tylko do zbrodni, ale i do buntu wobec Boga, który talentem obdarzył Mozarta, a jego – Salieriego – uczynił pragnącą wielkości
miernotą (co nie jest prawdą, bo kompozytor ten był bardzo ceniony za
swego życia). Spektakl w realizacji londyńskiego Teatru Narodowego będzie można obejrzeć na ekranie Multikina. W głównych rolach: Lucian
Msamatii i Adam Gillen.

W przeddzień oczekiwanego od 25 lat (!) kolejnego sezonu kultowego
serialu Davida Lyncha „Miasteczko Twin Peaks”, kino Zamek zaprasza
na maraton filmowy z dziełami mistrza. W 1992 roku David Lynch nakręcił filmowy prequel kultowego serialu „Miasteczko Twin Peaks” pod
tytułem „Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną”. Obraz miał dwie godziny
długości, podczas gdy surowa wersja reżyserska liczyła 5 godzin. Od
lat fani serialu domagali się ujawnienia materiału, który nie znalazł się
w ostatecznej wersji. Z inicjatywy Lyncha część z nieznanej widzom historii mieszkańców Twin Peaks zostanie ujawniona. W programie maratonu znajdą się właśnie: „Miasteczko Twin Peaks. Ogniu krocz ze mną”
z dodatkowymi, niepublikowanymi scenami, „Zagubiona autostrada”,
„Głowa do wycierania” oraz seria krótkich metraży Lyncha. Po maratonie, dokładnie 21 maja swoją światową premierę będzie miał nowy sezon
jednego z najpopularniejszych seriali w dziejach telewizji.
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Multikino, 30 maja, godz. 19, Szczecin

Kino Zamek, 18-21 maja, Szczecin
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Gwarancja JAKOŚCI

O NASZYCH WINACH

www.winoitalia.pl
SKLEP STACJONARNY:

Skarbimierzyce 20 Dołuje
(budynek Tenzi)

POMOC W DOBORZE WIN I ZAMÓWIENIA

 785 86 80 06
handel@winoitalia.pl

OBSŁUGUJEMY RÓWIEŻ ODBIORCÓW HURTOWYCH

Projektowanie i budowa domów

MOŻESZ MIEĆ wyjątkowe marzenia, ciekawe pomysły i śmiałe wizje,
my je wszystkie ubierzemy w spójną całość i wybudujemy Twój piękny DOM
Sprawdź
Realizacje:
• Siadło Dolne
• Gumieńce
• Bezrzecze
• Goleniów

Zadzwoń
Biuro sprzedaży
Tel. 601 561 777
ul. Langiewicza 28 U2
70-263 Szczecin

www.tlsdeveloper.pl

GINEKOLOGIA OPERACYJNA
- uroginekologia
- laparoskopia

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
- operacje plastyczne i rekonstrukcyjne
- laser frakcyjny CO2
- nietrzymanie moczu

Szczecin ul. Mazurska 7 (wejście od ul. Rayskiego)

Rejestracja : tel. 91 488 22 01, w godzinach 9.00 – 14.30
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Muzyczne
Baryton
w towarzystwie pianina szczyty i hity

reklama

PRESTIŻ
PATRONUJE

PRESTIŻ
PATRONUJE

Gościem szczecińskiej Opery na Zamku będzie jeden z najwybitniejszych
śpiewaków operowych, Artur Ruciński. Wystąpi on w towarzystwie pianisty Marka Ruszczyńskiego. Zaprezentują oni między innymi „Pieśni biblijne” op. 99 Antonína Dvořáka. Nie zabraknie również najsłynniejszych
arii operowych ze światowego repertuaru (Verdi, Czajkowski, Gounod).
Główny bohater recitalu, czyli Artur Ruciński uznawany jest za jednego
z najlepszych barytonów świata. To solista nowojorskiej Metropolitan
Opera, mediolańskiej La Scali i londyńskiej Covent Garden, który zadebiutował w 2009 roku na deskach berlińskiej Staasoper. Wystąpił tam
w roli Oniegina pod batutą Daniela Barenboima. Był to początek kariery
międzynarodowej artysty. Wyróżnieniem dla niego było również znalezienie się na liście dwudziestu najlepszych śpiewaków austriackiego magazynu „Festspiele” w sezonie 2009/2010. Pianista, Marek Ruszczyński,
który będzie mu towarzyszył mieszka na stałe w Londynie. Współpracuje z National Opera Studio oraz Covent Garden.

„Maestro, Maestro” to kolejny koncert w ramach cyklu Baltic Neopolis
Orchestra „Wielcy Koncermistrzowie”. Tym razem wykonawcy z Tomaszem Tomaszewskim na czele (na zdjęciu) zademonstrują słuchaczom
możliwości brzmieniowe instrumentów smyczkowych oraz saksofonu.
To ciekawe połączenie wyrazistej, przenikliwej barwy skrzypiec i nosowego, jakby nieco przytłumionego głosu saksofonowego. W programie
– muzyczne szczyty i hity. Na początek „Serenada op. 2” Mieczysława
Karłowicza, uwielbiającego góry, wśród których znalazł swój przedwczesny koniec. Na zakończenie – „Orawa” Wojciecha Kilara, a więc esencja
muzyki góralskiej, wydestylowana przez kompozytora urodzonego we
Lwowie, a mieszkającego po 1945 roku w Katowicach. A pomiędzy tymi
kompozycjami dwóch Polaków rozciąga się, niczym południk, linia od
Szwecji do Argentyny, łącząc utwory Erlana von Kocha (autora m.in. muzyki do wczesnych filmów Ingmara Bergmana) i Claudii Montero.

er
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Opera na Zamku, 13 maja, godz. 19, Szczecin

Akademia Sztuki, 20 maja, godz. 19, Szczecin

fot. materiały prasowe

fot. Jacek Poremba

Mo’ Better
Terence

Znakomity trębacz Terence Blanchard ma na swoim koncie dwadzieścia
albumów oraz kilkadziesiąt ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali
telewizyjnych. Jednak to współpraca z amerykańskim reżyserem Spike’iem Lee przyniosła mu największą sławę. Po raz pierwszy spotkali się
w 1990 r., kiedy nowoorleański trębacz zachwycił wykonaniem muzyki
do filmu „Mo’Better Blues”. Od tamtego czasu obaj artyści pozostają
nierozłącznym duetem. Blanchard odpowiedzialny jest za muzykę do
wszystkich kolejnych filmów reżysera. Niezwykłą popularność przyniosła mu ścieżka dźwiękowa do „Malcolma X”, a także do „Planu doskonałego” i „25. godziny”. Lee i Blanchard swoją twórczością wpisują się
od przeszło ćwierć wieku we współczesną kulturę Ameryki. Dzięki ich
niezwykłej współpracy muzyka z filmów Spike’a Lee zagościła w salach
symfonicznych na całym świecie. W Szczecinie Terence Blanchard zagra
ze swoim kwintetem i muzykami Filharmonii.

Kobieta
teatralna

PRESTIŻ
PATRONUJE

„Piosenki z teatru” to koncert, na który składają się piosenki z trzech
przedstawień teatralnych: „Białej bluzki” Agnieszki Osieckiej, „Kobiety
zawiedzionej” Simone de Beauvoir oraz „Marleny”, opowieści o Marlenie
Dietrich. Interpretatorką tych teksów i gwiazdą koncertu jest wybitna
aktorka Krystyna Janda. W trakcie wieczoru publiczność usłyszy takie
utwory jak: „Johnny”, „Moje blond maleństwo” i „Czego mogę sobie życzyć?”. Wszystkie piosenki w arcymistrzowskich tłumaczeniach Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego. Całość spektaklu przepleciona
jest rozmową aktorki z publicznością, jej osobistą refleksją na temat
teatru i śpiewania, opowieścią jak dochodziło do spotkania z każdą
z kolejnych piosenek. Na scenie towarzyszy jej czteroosobowy zespół
muzyków, a wśród nich Wojciech Borkowski, autor wszystkich aranżacji.
Zapisem takiego koncertu jest płyta wydana przez PR III Polskiego Radia
pt. „Krystyna Janda w Trójce – Piosenki z teatru”.
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Filharmonia, 28 maja, godz. 17, Szczecin

Filharmonia, 16 maja, godz. 19, Szczecin
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Sklep z winami firmy Wine Center, bezpośredniego importera win, oferuje Państwu kilkaset rozmaitych butelek, pochodzących
z różnych krajów winiarskich na świecie. Prowadzimy profesjonalne degustacje i szkolenia, celebrujemy wydarzenia
winiarskie, z których mogą skorzystać zarówno osoby indywidualne, jak i firmy.

Wine Center, ul. Ks. Bogusława X37, Szczecin, tel. 882190130, info@winecenter.pl, www.winecenter.szczecin.pl

BEZTERMINOWA GWARANCJA NA POWŁOKI TENZI QUARTZ

PERMANENTNE ZABEZPIECZENIE LAKIERU POWŁOKAMI CERAMICZNYMI,
REWITALIZACJA LAKIERU DOCZYSZCZANIE I IMPREGNACJA WNĘTRZA POJAZDU

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Weekend
z boginią

Bogini seksu, królowa estrady, femme fatale, znakomita aktorka – Kalina Jędrusik. To w jej towarzystwie będzie można spędzić jeden z majowych weekendów w kinie Zamek. Publiczność obejrzy dwa filmy z jej
udziałem. „Lekarstwo na miłość” to komedia oparta na podstawie prozy Joanny Chmielewskiej przedstawiająca zabawną historię prywatnego
śledztwa przeciw szajce fałszerzy. Joanna (w tej roli Kalina Jędrusik), nie
wychodzi z domu, czekając aż zadzwoni do niej ukochany Janusz. Odbierając kilka pomyłkowych telefonów, przypadkowo staje się łączniczką
szajki fałszerzy banknotów. Nieświadoma swej roli dziewczyna daje się
namówić na spotkanie Andrzejowi (w tej roli Andrzej Łapicki), jednemu
ze swoich tajemniczych rozmówców. Dramat psychologiczno – obyczajowy „Jowita” to historia miłości między lekkoatletą (w tej roli Daniel
Olbrychski), a tajemniczą dziewczyną. Główny bohater, poznaje na balu
przebierańców dziewczynę, której twarz ukryta była pod czarczafem.
Oczarowany jej czarnymi oczami zakochuje się. Jednak nie potrafi jej
odnaleźć i wplątuje się w romanse z innymi kobietami.

ad

Miłość,
szaleństwo, piła

Album „Clashes” Moniki Brodki to projekt multidyscyplinarny. W tym
przypadku dźwięki stają na równi z obrazem. „Clashes” tworzy niedopowiedzianą, otwartą dla odbiorcy opowieść, gdzie eteryczność styka
się z surowością, miłość ze śmiercią, szaleństwo z harmonią. Podczas
jesiennej części trasy na koncertach mogliśmy usłyszeć nie tylko utwory z „Clashes”, ale także przeboje z poprzedniej płyty Brodki. „Granda”
w nowej aranżacji nabrała bardziej wyrazistego charakteru, a artystka
zaskoczyła wykonaniem coveru Nirvany „Heart-Shaped Box”, które zyskało nowy wymiar, stało się bardziej melodyjne i liryczne. Wiosenna trasa będzie ostatnią okazją by usłyszeć „Clashes” na żywo w pełnym dwunastoosobowym składzie, z towarzyszeniem smyków, trąb a nawet...
piły. Piosenki w tej intrygującej oprawie wybrzmią w najpiękniejszych
salach (i nie tylko!) w całej Polsce.

ad
Filharmonia, 30 maja, godz. 20, Szczecin

Kino Zamek, 27 i 28 maja, Szczecin
reklama

GALERIA KASKADA POZIOM 0

Polub i udostępnij nas na Facebooku
– z gazetą otrzymasz rabat 5%
/ Yankee Candle Galeria Kaskada

Szczecin Music Fest

Folkowa petarda

PRESTIŻ
PATRONUJE

Poznali się na konkursie geograficznym. Nie przypuszczali, że dekadę później stworzą duet, który będzie porównywany do słynnej pary Paul Simon
– Art Garfunkel. Mowa o Kings of Convenience – wystąpią 6 maja w Szczecińskiej Filharmonii.

G

rają muzykę w stylu indie-folk pop. Mają na koncie takie płyty, jak Quiet is the New Loud, Versus, Riot on an Empty, czy
Declaration of Dependence. Warto zaznaczyć, że przed polską publicznością występowali do tej pory tylko raz, a było
to latem, 4 lipca 2010 roku w Gdyni na Open’er Festival. Warto dodać,
że już w maju zagoszczą w Polsce po raz drugi. Wystąpią w Gdańsku,
Warszawie i na szczęście dla szczecińskich fanów ich muzyki, nie ominą
naszego miasta. W ramach Szczecin Music Fest muzycy zagrają przekrojowy materiał ze swojej twórczości.

właśnie wzięli swoją nazwę muzycy. Swoją działalnością chcieli promować muzykę… optymistyczną. Jak pisał o płycie recenzent, Aleksander
„Malkavian” Stępień na portalu Rock Magazyn.pl „Niewiele jest płyt niosących ze sobą tak potężny ładunek nieokreślonej radości, nienachalnego optymizmu, która wypełnia człowieka od stóp do głów, oddziałuje na
wszystkie zmysły i pozwala uśmiechnąć się do świata.”
Dalsza trasa z przygodami

W tym samym roku, co album Quiet is The New Loud, ukazał się kolejny
krążek – Versus, który zawierał remiksy między innymi autorstwa: Laudytron, Davida Whitakera i Four Teta. Postanowili zawiesić działalność
Grupę Kings of Convenience tworzy dwóch chłopaków z Bergen w Nor- zespołu na trzy lata. W tym czasie Erlend Oye nagrał swoją solową płytę
wegii. Pierwszy z nich, to gitarzysta i wokalista, Erik Glambek Boe oraz zatytułowaną Unrest, z kolei Erik Glambek Boe zajmował się studiowadrugi gitarzysta, Erland Oye. Urodzili się w 1975 roku i są przyjaciółmi niem psychologii. Spotkali się po raz kolejny, by nagrać razem znakomity
z dzieciństwa. Można powiedzieć, że ich znajomość zaczęła się niemal album. W 2004 roku ukazuje się Riot on an Empty Street. Rozstali się
w piaskownicy – poznali się w wieku jedenastu lat podczas konkurponownie tym razem, aż na pięć lat. Pracowali nad solowymi projeksu geograficznego. Chłopcy rozpoczęli karierę muzyczną już jako
tami. Powstały nawet spekulacje, że zespół się rozpadł. W latach
szesnastolatkowie, zakładając z dwójką innych przyjaciół gru2007-2008 powrócili jednak z serią koncertów i potwierdzili, że
pę Skog, która nie przetrwała długo na rynku muzycznym,
pracują nad kolejnym albumem. Jesienią, w październiku 2009
ale jak wiadomo początki bywają trudne. Rozpadła się po
roku ukazuje się album Declaration of Dependence. Sześć
nagraniu debiutanckiej płyty. Ciekawskim mogę powielat później, w 2015 roku grupa wraca z europejską trasą
dzieć, że nazwa tego zespołu po przetłumaczeniu na
koncertową, która promuje nie tylko ich muzykę, ale
język polski oznacza „Las”. Następnym krokiem
również książkę Orjana Nillssona, z której czytelniw karierze muzycznej było założenie duetu
cy mogą dowiedzieć się, jak powstawał album
Kings of Convenience. Już latem 1999 roku
Quiet is the New Loud. Rok 2016 upłynął pod
pojawili się na kilku europejskich festiznakiem kameralnych koncertów pod nawalach muzycznych, a potem wydali
zwą The Urecorded Record Tour. Duet
swój pierwszy, debiutancki album.
grał w tedy tylko nowe utwory z myślą
Kolejny krążek Kings of Conveo kolejnej płycie.
nience ukazał się w 2001 roku
i nosi tytuł Quiet is the New
Autor: Edyta Rauhut
Loud. Został bardzo cieFoto: materiały prasowe
pło przyjęty. Od niego
Rozstania i... powroty

108

Kultura

Daniel Źródlewski

Kulturoznawca, filozof miasta i przestrzeni,
dziennikarz, założyciel niezależnego Teatru
Karton oraz kARTelu artystycznego. Rzecznik
prasowy Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Związany z świnoujskimi festiwalami:
Międzynarodowym Kampusem Artystycznym
FAMA oraz Grechuta Festival.

Recenzje teatralne
„Feinweinblein. W starym radiu diabeł pali”
Reżyseria Katarzyna Szyngiera, Teatr Współczesny w Szczecini

S

iłą spektaklu Katarzyny Szyngiery jest tekst Weroniki Murek,
laureatki prestiżowej gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Dotychczas dramat opracowany został w Teatrze Polskiego Radia (w reżyserii Pawła Łyska), odbyły się także liczne czytania
utworu. Realizacja w szczecińskim Teatrze Współczesnym jest pierwszą
adaptacją sceniczną dramatu.
Rzecz dzieje się w Polsce, na Śląsku, zaraz po wojnie, w latach 50tych ubiegłego wieku. Bohaterami dramatu Murek są niewykształceni
i zakompleksieni mieszkańcy polskiej prowincji, niepotrafiący otrząsnąć się po wojennej traumie. Jedyną radość sprawia im słuchanie radia – to namiastka normalności i dostęp do lepszego, innego świata.
Dzwonią do radia, gdzie na antenie, w specjalnej audycji otrzymują
odpowiedzi na nawet najbardziej absurdalne pytania. Z odbiornikiem
radiowym, związana jest też przedstawiona w spektaklu wstrząsająca historia: wymiana chorego dziecka na radio. To przejmujące,
ale uniwersalne, studium ludzkich postaw i problemów. Postaci tęsknią do przeszłości, nawet do wojny, która nadawała ich życiu sens
i tożsamość. Autorka, a z nią reżyser pytają: Jakie skutki mają winy
z przeszłości? Co kształtuje nas dziś, jako ludzi, obywateli jednego
kraju, wspólnotę? Czym może być dla nas wojna i jak ją pamiętamy?

110

Kultura

Jak zwykle świetnie spisał się zespół aktorski Teatru Współczesnego.
W role spikerów radiowych, momentami zabawnych, ale przede wszystkim formalnie konsekwentnych, wcielili się Wojciech Sandach, Michał
Lewandowski i Adam Krzycz-Berezowski. Konsekwentna w swym rozemocjonowaniu była, dzwoniąca do nich Joanna Matuszak. Poruszające
postaci małżeństwa Knauerów, stworzyli Magdalena Myszkiewicz oraz
Robert Gondek. Świetny był Arkadiusz Buszko jako Świetlicowy, ale na
szczególną uwagę zasługuje Magdalena Wrani-Stachowska jako jego
żona, Świetlicowa. Aktorka stworzyła bardzo wyrazistą postać, szczególnie w finale przedstawienia... Osobne brawa dla najmłodszego w zespole (!) Tomasza Piątkowskiego. Mimo świetnych kreacji, przedstawienie jest propozycją dla wprawionego widza.
Wymowna jest oprawa muzyczna – Jacek Sotomski zaproponował swoistą listę patriotycznych szlagierów, ale podał je w zniekształconej,
wręcz kakofonicznej formie. Symboliczna jest także scenografia Agaty
Baumgart, która przygotowała umowne, proste, jakby wycięte z tektury
obrysy budynków.
Poruszający, ważny, ale trudny w odbiorze spektakl.

fot. Dagna Drążkowska

Impreza z klasą
To była noc! Rozświetlona kamienica, w której mieści się koktajl bar 17
Schodów, już z daleka przyciągała wzrok wszystkich miłośników wyśmienitej zabawy i dobrych trunków. Blisko setka gości spotkała się na imprezie Chivas Lounge, której partnerem był Prestiż. Gospodarze zadbali
o mnóstwo atrakcji, m.in. panel degustacyjny kilku wersji whisky, przygotowany przez ambasadora marki Chivas Polska. Muzyczny klimat w stylu
elektro-swing zapewnił Dj Jazzek, który zagrał m.in. stworzony specjalnie
dla 17 Schodów singiel, promowany obecnie przez wytwórnię Dj’a Adamusa. O transport gości po wydarzeniu zadbała Grupa Polmotor.
kt

Jacek Janaszkiewicz (Dj Jazzek)

Barman Przemysław Wojciechowski

Od lewej: ambasador Chivasa Tim Barnes, Michał Łoziński (17 Schodów)

Od lewej: Cezary Zotka (17 Schodów), Adam Sołtysiak (Pernod Ricard), Michał Łoziński

Architekt wnętrz Marek Brzeziński z żoną Urszulą (Avanti Nieruchomości)

Po lewej: Dariusz Matczak (agencja Inspe), po prawej: Tomasz Walburg (Zapol)

Od lewej: Daniel Szymik (Mojo), Magdalena Lisowska z przyjaciółmi

Od prawej: Piotr Droński (Baszta Nieruchomości) ze znajomymi

Od lewej: Konrad Kijak (Grupa Polmotor), architekt Krzysztof Paszkowski-Thurow (pracownia Urbicon)

Od lewej: Sylwester Perowicz (5 Element) z kolegą

Na pierwszym planie Sławomir Piński (Binowo Park Golf Club) ze znajomymi

Projektantka Katarzyna Hubińska i Marek Ernest
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fot. Jarosław Gaszyński

Malarskie emanacje
Malarstwo uznanego i cenionego w Polsce i za granicą artysty Artura Trojanowskiego zawisło na ścianach Filharmonii. Prace z cyklu „Emanacje”
prezentują pejzaże, ich autorskie i bardzo subiektywne wersje. Gospodynią i organizatorką wystawy jest nieoceniona Monika Krupowicz oraz
jej Open Gallery. Pani Monika od lat promuje polską sztukę współczesną.
I robi to z ogromnym wyczuciem i wdziękiem.

ad

Artysta Artur Trojanowski i rysownik Henryk Sawka

Ronald Laska, Remondis Szczecin z żoną Dorotą i Monika Krupowicz

Artysta Artur Trojanowski z Moniką Krupowicz, Open Gallery

Prof. dr hab. Kamil Kuskowski, Akademia Sztuki i rzeźbiarka Monika Szpener

Od lewej: Beata Pluta, PKO B.P., Monika Krupowicz i Elżbieta Malanowska, Euroafrica

Od lewej: Jola Trojanowska i Alina Ostrowska

Taneczna inauguracja
Studio Tańca Anny Kowalskiej doczekało się, nowej i ładniejszej siedziby.
Pani Anna uczy ludzi tańczyć od lat i robi to, nie dość, że skutecznie, to
jeszcze absolutnie mistrzowsko. Podczas otwarcia nowego studia nie zabrakło oczywiście i tańca. Niesamowita Magdalena Janusz poprowadziła
pokazową lekcję zumby a Ewelina Fura latin house, nowość w szkole. Do
tańca zagrzewał gości Dj Martinus.

ad

Od lewej: Magdalena Janusz, instruktorka zumby i Anna Kowalska
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Anna Kowalska, właścicielka Studia

Roztańczeni goście studia

Goście

fot. Dagna Drążkowska

fot. Dagna Drążkowska

Szampańska pięćdziesiątka
Dwa fantastyczne koncerty: Tribute to George Michael oraz Polska Symfonia Rozrywkowa, muzyka na żywo (pianino i saksofon), after party,
sushi z restauracji Tokyo i steki z EVIL Steakhouse, a na deser domowego wypieku bezy i świeże ciasta przygotowane przez cukiernię Koch.
A wszystko to dla 1200 gości… W takim stylu i z takich rozmachem w Sali
Koncertowej swoje półwiecze obchodził Piotr Droński. Muzyka grała do
rana, a toasty trwały przez całą noc.

ad

Piotr Droński z córką Magdaleną

Od lewej: Adam Celiński i Jarosław Bamberski

Od lewej: Monika Jurga, Agnieszka Drońska, Justyna Sorbal, Monika Zientecka

Andrzej Drewnikowski z małżonką

Piotr Droński z żoną Agnieszką

Od lewej: Grażyna Gajska, Krystyna Zumanis z siostrą Jadwigą

Przed Wielką Galą
Już w czerwcu odbędzie się największe wydarzenie biznesowe w województwie zachodniopomorskim – Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej. Organizatorzy spotkali się, by podpisać porozumienie w sprawie organizacji gali. W tym roku PIG wyłoni na gali pracodawcę roku. To święto
lokalnego biznesu, a Prestiż ma zaszczyt być partnerem tego przedsięwzięcia.

ad

Od lewej: Dariusz Więcaszek, Magdalena Drońska, Baszta Nieruchomości

Od lewej: Izabela Magiera, Prestiż, Małgorzata Kozłowska, Lexus Szczecin

Od lewej: Dariusz Więcaszek, Mariusz Łuszczewski, Exotic Restaurants

fot. Dagna Drążkowska

Od lewej: Michał Kozłowski, Lexus Szczecin, Wojciech
Brażuk, PIG, Krzysztof Dranikowski, Lexus Szczecin
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
GABINETY LEKARSKIE

Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1

Agmed ul. Grafitowa 4
AMC ul. Langiewicza 28/U
Centrum Leczenia Otyłości ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ul. Modra 86A
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus (budynek Porta Medyk) ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic ul.Panieńska 18
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet „Orto-Magic” (od ul.Topolowej) ul. Zaciszna 22
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Hajdasz ul. 5 Lipca 3/1
In House ul. Bolesława Śmiałego 39
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Mamma (Kijewo) ul. Sowia 38
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al. Piastów 30
NZOZ Laser ul. Batalionów Chłopskich 49A
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Vita Dent Centrum Stomatologiczne ul. Modra 122
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 103
Wejt&Tawakol ul. Emilii Plater 18

KLUBY

HOTELE

NIERUCHOMOŚCI

Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego 30
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Hotel Vulcan ul. Druckiego-Lubeckiego 6a

Atelie Nieruchomości ul. Jagielońska 82/1
Calbud, pokoj 17 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15
SGI pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al. Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4

KANCELARIE

13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 2
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Avanti al. Jana Pawła II 43
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego 67
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Buena Pinta ul. Śląska 12
Chałupa ul. Południowa 9
Chief pl. Rayskiego 16
Clou Wine Bar ul. Wielka Odrzańska 18
Colorado Wały Chrobrego 1a
Columbus Wały Chrobrego 1
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 15
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri Bulwar Piastowski
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników 3u/1
Kitchen&mead Bulwar Piastowski
La Passion du Vin ul. Sienna 8
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pasja Fabryka Smaku ul. Śląska 12/1
Pauza Cafe (Filharmonia parter) ul. Małopolska 48
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porto Grande ul.Jana z Kolna 7
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43

Lizak, Stankiewicz, Królikowski - kancelaria adwokacka
al. Boh. Getta Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur - kancelaria adwokacka ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki Królowej - kancelaria adwokacka ul. Kr.Jadwigi 13/12
Mikołaj Marecki sekretariat - kancelaria adwokacka św. Ducha 5A/12
Gozdek,Kowalski, Łysakowski - adwokaci i radcowie ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus - kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik – kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino
7/1
Dariusz Jan Babski - kancelaria adwokacka ul. Bogusława 5/3
Aleksandruk-Dutkiewicz - kancelaria adwokacka ul. Wyszyńskiego 14
Licht Przeworska - kancelaria adwokacka ul.Tuwima 27/1
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22
Skotarczak, Dąbrowski, Olech - kancelaria adwokacka ul.Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria notarialna al. Jana Pawła II 17
Skotarczak, Dąbrowski, Olech - kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Waldemar Juszczak - kancelaria adwokatów i radców al. Niepodległości 17
ZBROJA - adwokaci ul. Więckowskiego 1b/8
KAWIARNIE
Biancafe ul.Ostrawicka (Park W.Łyczywka)
Cafe 22 pl. Rodła 8
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Cafe Orsola pl. Żołnierza Polskiego 3/1
Coffee Heaven GK KASKADA
Coffee Heaven CH Galaxy
Coffee Heaven CH Mollo
Czekoladowa cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława 5
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul.Poniatowskiego 2

Bar Czysty Deptak Bogusława 8
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława 9
Rocker Club ul. Partyzantów 2
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuk Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski al. Boh. Warszawy 19
Citroen Drewnikowski ul. Citroena 1
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul.Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Holda - Jeep i Lancia ul. Gdańska 7
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Kia Polmotor ul. Szymborskiej 8
Kia, Nissan, Subaru Ustowo 52
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
Łopiński VW ul. Madalińskiego 7
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Nissan ul. Struga 71
Opel Bogacki ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski ul. Struga 31B
Peugeot Drewnikowski ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski ul. Rayskiego 2
Skoda ul. Struga 1A
Subaru ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B

RESTAURACJE

Restauracja Ładoga - Targ Rybny ul.Jana z Kolna
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9
RICORIA (Trans) al. Powstańców Wielkopolskich 20
Sake ul. Piastów 1
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława 50
Trattoria Toscana pl. Orła Białego 10
Ukraineczka ul. Panieńska 19
Unagi Nowy Rynek 2
Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP (Top Shopping) ul. Hangarowa 13
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Hubińska ul. Małkowskiego 27/10
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul.Mieszka I 73
B&M al.Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy
Bella Moda ul.Bogusława 13/1
Blue Steed Outlet al. Jana Pawła II 2/U1
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Caterina pl. Zgody 1F
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 4
Chiara Boutique ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
Hexeline CH Galaxy
ITAL-SOFA (Top Shopping) ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kinarps ul. Storrady ul. Świętosławy 1C
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
La Passion ul. Jagiellońska 96
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29
MaxMara ul. Bogusława 43/1
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43
OLSEN SKLEP GK KASKADA
Pink & blue baby store ul. Bogusława 42/1
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej) ul. Rayskiego 23/11
Portofino al. Jana Pawła II 42
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A
Rosenthal galeria KASKADA
Rynek Pogodno ul. Reymonta 3
Stoprocent ul. Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul. Krzywoustego
Terpiłowscy jubiler (parter) CH Turzyn
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy
Terpiłowscy jubiler ul. Jagiellońska
Via di moda al. Wojska Polskiego 20
Vin 28 ul. Rayskiego 28
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22
Wineland al. Wojska Polskiego 70
Wine Center ul. Bogusława 37
SPORT I REKREACJA
2-be-fit al. Wojska Polskiego 70
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85
BENE sport ul. Modra 80
Binowo Golf Park Binowo 62
Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EnergySports ul. Welecka 13
Eurofitness (Arena Azoty) ul. Szafera 3
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B
Fitness Club ul. Monte Cassino 24
Fitness dla Pań ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
PRIME FITNESS ul. 5 Lipca 46

RKF ul. Jagiellońska 67
Sport Shop ul. 5-go Lipca 38
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Studio Tańca Anna Kowalska ul. Krasinskiego 10
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Szkoła Jogi Deptak Bogusława 3
ZDROWIE I URODA
Aroma & Beauty ul. Wielkopolska 22
Artmasters ul. Mickiewicza 138
Baltica Welness&Spa pl. Rodła 8
Be Beauty ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Bevelin ul. Ściegiennego 28
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter)
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmedica Leszczynowa La Fiori ul.Kapitańska 9A
Cosmedica ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Ella ul.Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Fantasy Studio fryzjerskie (pętla) ul.Ku słońcu 71
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz ul. Mazurska 20
Gabinet Kosmetyczny ul. Makuszyńskiego 2A
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
La Fiori ul. Kapitańska 9 A
Maestria ul. Więckowskiego 2/1
Medestetic ul. Okulickiego 46
Medical Center ul. Poznańska 1d/5
Metamorfoza (Mierzyn) Za Wiatrakiem 4A
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn
Ortho Sport (basen SDS) ul. Wąska 16
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Rajski Salon Piękności ul. Rayskiego 17
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Masage ul. Sienna 4
Salon Fryzjerski Keune ul.Małopolska 60
Salon fryzjerski YES ul. Małkowskiego 6
Sensitive pl. Batorego 5
SPA Evita Przecław 96E
Strefa Urody Patrycja Jabłońska ul. Topolowa 2B
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Unique Beauty ul. Łubinowa 75
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
INNE
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Galeria Kierat ul. Koński Kierat 14
Galeria ZPAP ul. Koński Kierat 16
Get Ride ul. Cyfrowa 6
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Neckerman al. Wojska Polskiego 11
Open Mind ul. Koński Kierat 17/1
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny ul.Niemierzyńska 17A
Taatr Polski ul. Swarożyca 5
Teatr Mały Deptak Bogusława 6
Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4
Unity Line pl. Rodła 8
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego 4
Vetico ul. Wita Stwosza13
Władca Języków al. Wojska Polskiego 48/2
Zamek Punkt Informacyjny ul. Korsarzy 34
Zapol al. Piastów 42

