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isanie wstępniaka zawsze przyprawia mnie
o lekki niepokój. A nuż
ktoś przeczyta? Musi
być mądrze, ale bez zadęcia, interesująco, bez osobistych wynurzeń. Podziwiam niektórych
aktorów, którzy ze swadą i swobodą dzielą się przemyśleniami, opowiadają o swoim życiu, a bywa, że nawet
wystawiają je na sprzedaż. I niektórzy podobno nawet
nieźle na tym zarabiają. Podobno, podkreślam. Ale
w Prestiżu o takich aktorach nie piszemy, lubimy trudne
wyzwania, wielomiesięczne negocjacje, a im trudniej,
tym satysfakcja większa. Satysfakcję odczuwam patrząc
na marcową okładkę z Danutą Stenką, prawdziwą Supernową aktorskiego świata, o którą zabiegaliśmy parę
miesięcy. Charyzmatyczna George Sand w filmie „Chopin. Pragnienie miłości”, dramatyczna Maria w serialu
„Boża Podszewka” i poczciwa Judyta w komedii „Nigdy
w życiu”. Za tą ostatnią pokochały ją miliony Polek. Do
tej pory dostaje listy z prośbą o porady od… filmowej bohaterki. Na zachętę do przeczytania wywiadu
dodam, że Danuta Stenka parę dobrych lat spędziła
w Szczecinie, który bardzo ciepło wspomina, a szczególnie szczecińskich aktorów m.in. Jacka Polaczka, czy
Bolesławę Fafińską, czyli Fafę – swoją mamę teatralną
u której miała pokój i łóżko.
Zostawiając na chwilę sztukę wysoką zejdźmy nieco… niżej. Daniel Źródlewski postanowił pochylić się
nad fenomenem disco polo. Z tą muzyką jest trochę tak
jak z portalem plotkarskim, którego nazwy nie wymienię, powiem tylko, że chodzi o popularną rasę psa. Nikt
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się nie przyznaje, a każdy zna i ogląda. Co więcej muzyka disco polo
przeżywa obecnie swój wielki renesans. Dziesiątki nowych wykonawców, setki koncertów, tysiące odsłon na You Tube, czy
wreszcie wysoka oglądalność takich kanałów jak Polo
TV – to wszystko robi wrażenie. Być może powód jest
też w zmianie samego disco polo, które swoją stylistyką
zbliżyło się do tzw. muzyki dance. Hit czy kit? A może
to i to? Ocenę zostawiam już Wam. Nie zabrakło tradycyjnie mody. Tym razem mody na… brody. Bo zarośniętych facetów przybywa i nie mówimy tutaj o trzydniowym zaroście. Moda przybyła z Hollywood, gdzie
owłosienie na twarzy zapuścił Brad Pitt, bożyszcze kobiet, a za nim poszedł George Clooney i reszta ekipy
Ocean’s Eleven. Modny jest zarost zwichrzony, w nieładzie, ale też starannie wystrzyżony w kotwicę, kaczy
kuper, podkówkę czy wianuszek. Wszystko zależne od
fantazji i dystansu do samego siebie. O paru szczecińskich, świeżo upieczonych brodaczach, a także o blaskach i cieniach posiadania tej nieco kontrowersyjnej
ozdoby przeczytacie na łamach Prestiżu. Na koniec
absolutna nowość dla pasjonatów latania. Ultralekki,
helikopter o wdzięcznej nazwie Yo Yo. To cudo włoskiej
inżynierii, wyprodukowane w miejscowości L'Aquila
pojawiło się niedawno w Szczecinie i jak na razie jest
to jedyny taki helikopter w Polsce. Można go nabyć za
jedyne… 135 tysięcy euro… Zawsze to dobry sposób
na uniknięcie ulicznych korków.

Dział foto: Adam Fedorowicz,
Włodzimierz Piątek, Jarosław Gaszyński
Felietoniści: Joanna Osińska, Krzysztof Bobala,
Szymon Kaczmarek, Dariusz Staniewski,
Michał Stankiewicz, Mateusz Kusznierewicz
Współpraca: Daria Prochenka, Panna LU,
Dorota Kościukiewicz - Markowska, Daniel Źródlewski,
Rafał Podraza, Katarzyna Daria - Stawczyk, Grzegorz Dolniak
Skład gazety: Maciej Jurkiewicz www.produktart.com.pl

Izabela Magiera – Jarzembek

Wydawca: Wydawnictwo Prestiż,
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel.: 91 434 27 55
Reklama i Marketing: Konrad Kupis (szef działu)
tel.: 733 790 590, tel.: 537 790 590
Redakcja nie odpowiada za treść reklam.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania treści redakcyjnych.
Drukarnia: Drukarnia Kadruk S.C.

6

spis treści

26
32
14
03 (2014 r.)

nr.
www.prestizszczecin.pl

42

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY nr 03 | 69 | MARZEC 2014 r. www.prestizszczecin.pl

W Szczecinie
też jest DISCO POLO

Na lądzie,
wodzie
i w powietrzu

CKM Sailing

20

Porsche Macan
Oceanis 45
Yoyo Helicopter

Sprawcy Żeglarskiej
Zadymy

Modna
BRODA

DANUTA
STENKA
PANI Z POTULICKIEJ

www.artmedicalcenter.eu

4

Na okładce:
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Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP Szczecin „Kronika”. Prowadzi ogólnopolskie serwisy w TVP

t

o było niesamowite przeżycie. Tysiące par, młodych ludzi z różnych stron świata zebrało się w jednym miejscu, aby usłyszeć tak mądre słowa…
Siedziało przede mną dwoje ludzi, którzy właśnie
wracali z Rzymu do Szczecina. Wyglądali, jakby
niosły ich niewidzialne skrzydła. Opowiadali z taką
żarliwością, jeden przez drugiego, jakby byli po audiencji u samego
św. Piotra, a nie u skromnego papieża Franciszka, który pierwszy raz
w historii zaprosił na Walentynki do Watykanu narzeczonych mających wkrótce się pobrać. Ta para zrobiła na mnie wrażenie. Akurat
14 lutego byłam w studiu TVP Info i relacjonowałam to spotkanie.
Bardzo uważnie słuchałam papieża i zdziwiło mnie, jak wiele zapamiętali ci młodzi. – Podejmując decyzje o ślubie wiedzieliśmy, że
bardzo tego chcemy, ale trudno się dziwić, że się boimy, czy damy
radę. – Przykłady nie są zachęcające, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy żyje się tak szybko i intensywnie. Tym razem odezwał
się chłopak: wie pani, co jest najgorsze? Już nawet nie rozwód, ale
ten moment, kiedy miłość zamienia się w nienawiść. W ogóle nie
mogę tego zrozumieć. Jak to możliwe? Ludzie, którzy do tej pory
tak bardzo się potrzebowali, nie mogli bez siebie przeżyć dnia, jak
powietrza pragnęli swojej obecności… Mijają dni, tygodnie, miesiące, może lata i nagle trzęsienie ziemi, zakochani nagle lądują na
dwóch różnych biegunach i z przyjaciół stają się śmiertelnymi wrogami… – Chcieliśmy zadać komuś to ważne pytanie. Włączyła się
Ona. Jak utrzymać uczucie, które na początku sprawia, że ludzie tak
bardzo chcą być razem? Co robić, by miłość wciąż trwała? Recepta
jest prosta, nie mogłam uwierzyć. Papież odpowiedział na to pytanie: ”… Życie razem, to sztuka, w której nie może zabraknąć trzech
słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Miłość to relacja. Ona musi
powoli się umacniać, jak dom, który powstaje na silnych fundamentach. Pamiętajcie – dom buduje się razem, nie dla siebie samego.
Nie pozwólcie pokonać się tymczasowości…” – Mnie podobało się,

co Franciszek powiedział o kłótni. Włączył się znów On: …”Znam
sekret na zachowanie miłości: niech nigdy nie zachodzi słońce nad
waszą kłótnią. Nie wolno wam zakończyć dnia bez zawarcia pokoju, bez słowa przepraszam, że uczyniłam lub uczyniłem coś, co cię
zraniło, wybacz proszę mój kochany, moja kochana. Pamiętajcie też
o „dziękuję” każdego dnia. Za wszystko dobre co otrzymałem, otrzymałam od ciebie żono, mężu… Małżeństwo nie opiera się tylko na
tym, że trwa. Bardzo ważna jest również jego jakość! To żmudna,
rzemieślnicza praca. Rodzicie się na nowo, w nowych rolach, budujecie własne życie. To fascynujące, to błogosławieństwo. Nie jesteście już sami, macie obok drugą połowę. Macie wielkie szczęście,
że ją odnaleźliście. I nie zapomnijcie, że w tej ciężkiej pracy musi
być też święto i radość. Jest tyle powodów, żeby sobie wzajemnie
dziękować. Nie zapominajcie o trzech słowach: proszę, dziękuje,
przepraszam. – To było niezwykłe spotkanie. I kto by pomyślał?
Amerykańskie święto, krytykowane, bo plastikowe, komercyjne,
a jednak papież umiał je wykorzystać, by przekazać nam młodym
ludziom, którzy dziś prawie nie wierzą w miłość, co przetrwa wszystko – tyle ważnych słów. Jestem pod wrażeniem. Jestem szczęśliwy,
że podjęliśmy naszą decyzję, że we wrześniu weźmiemy ślub. Będę
każdego dnia przypominał mojej kochanej dziewczynie, na pewno
wkrótce także matce naszych dzieci, słowa hymnu św. Pawła o miłości: (…) gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie
miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, a miłości
bym nie miał, byłbym niczym (…). Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest
(…) nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego (…)
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję
(…).
Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

nowe miejsca

Wineland

Pracownia
Smaku

Biała
Trufla

Flowers&Co

Akademia wina, galeria, sklep,
a także miejsce promujące idee
„Slow Food”. Wineland oferuje
szeroki wybór win od małych
producentów, a także profesjonalne doradztwo sommeliera.
Klienci mogą skosztować wina
i spędzić miłe chwile w specjalnie dla nich stworzonym kąciku.
Na zbliżającą się wiosnę, przewidziane są eventy plenerowe,
z degustacją win i potraw kuchni europejskiej.

Firma cateringowa z kilkuletnim doświadczeniem. Oferuje
obiady na miejscu i z dowozem,
pizzę, posiłki regeneracyjne dla
firm. Posiada salę weselną dla
250 osób, również przygotowaną do obsługi bankietów, imprez
okolicznościowych, konferencji
i szkoleń. Dbając o najwyższy
standard obsługi dysponuje
profesjonalną kadrą doświadczonych kucharzy, kelnerów
i barmanów.

Nieduża restauracja o białym,
przyjemnym wystroju, stawiająca na kuchnię regionalną.
Menu opiera się głównie na
produktach sezonowych, organicznych dostarczanych od lokalnych rolników i hodowców.
W karcie znajdziemy takie przysmaki jak bulion z dzika, pierogi
z borówkami czy czekoladowe
trufle. Karta zmienia się co tydzień. l Każde z dań jest jedyne
w swoim rodzaju.

Szczecin, al. Wojska Polskiego 70

Szczecin, ul. Europejska 33

Szczecin, al. Jana Pawła II 45

Jeśli szukacie miejsca, gdzie
można nie tylko kupić kwiaty, ale
także wybrać do domu stylowe
akcesoria, to Flowers&Co jest
do tego idealnym miejscem. Klimatyczna kwiaciarnia przyciąga
spokojem i sielankową atmosferą. Szeroki wybór usług sprawia,
że niemal każdy znajdzie coś dla
siebie. Flowers&Co organizują
imprezy okolicznościowe, również dla dzieci. Świeżość, pomysłowość i przede wszystkim oryginalność, tak w skrócie można
opisać to magiczne miejsce.
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OD PONAD 30 LAT ŚWIADCZYMY USŁUGI
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
W PEŁNYM ZAKRESIE STOMATOLOGII
DLA DOROSŁYCH I DZIECI.

ul. Narutowicza 16 a • 70 - 240 Szczecin
tel.: 91 4 330 776 • klinika@dr-gajda.pl
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Kr z ywym
Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN
i Prestiżu. Laureat nagrody „Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji
Batorego. Dwukrotnie – w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN) nominowany do Grand Press. Pasjonat tenisa,
dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.

Wejście Szczecina do Unii Europejskiej zajęło trzecie miejsce
w rankingu Wydarzeń 25- lecia szczecińskiej Gazety Wyborczej.
(Razem ze Szczecinem do UE udało się też wejść pozostałej części
Polski). Szóstym wydarzeniem ćwierćwiecza okazała się budowa
kompleksu Pazim, a ósmym - pojawienie się galerii handlowych.
Są więc powody do dumy.
Mniej powodów do dumy mamy za to jeżeli chodzi o ulicę Jagiellońską, która przed laty miała szansę stać się elegancką ulicą
handlową. Nie udało się. Dzisiaj - jest pełna kantorów, lombardów,
kolejnych całonocnych sklepów spożywczych i przede wszystkim
pełnej gamy kolorowych, krzykliwych szyldów i reklam. A od tego
roku ma nastąpić kolejna zmiana – ruch jednokierunkowy i mniej
miejsc parkingowych.
Z pewnością będzie łatwiej poruszać się po
chodniku. Tylko co dalej?
Kilka lat temu padła ulica
Krzywoustego. Teraz czas
na Jagiellońską?
Polska znalazła się
razem z Niemcami, Irlandią, Szkocją, Gruzją
i Gibraltarem w grupie
eliminacyjnej do EURO
2016. Z tego powodu
w Gibraltarze zapanowała prawdziwa euforia.
Ale ten się śmieje, kto się
śmieje ostatni! W PZPN
- ie chcą pokrzyżować
plany reprezentacji Gibraltaru i szykują tajny plan poprawy wyników naszej kadry. Otóż
dofinansowanie piłki nożnej zostanie radykalnie zmniejszone,
a nowoczesne stadiony zamknięte. Wszyscy potencjalni kadrowicze mają wstąpić do straży pożarnej, przynajmniej tej ochotniczej.
Podobno wtedy nie tylko zwycięstwo nad groźnym Gibraltarem
mamy zagwarantowane, ale i jest szansa na złoto.
Skoro przy sporcie jesteśmy – warto wymienić: Bródka, Stoch,
Kowalczyk. Wyniki Polaków na olimpiadzie w Soczi mocno podkreślają, że Polska – zgodnie zresztą z położeniem geograficznym
– to jednak kraj północy. I w sportach zimowych mamy coś do
powiedzenia. To co? Kryty tor łyżwiarski dla Szczecina? A może
porządny stadion zimowy dla łyżwiarzy figurowych i hokeistów?
Przynajmniej w czymś się wyróżnimy. Chociaż nawet i to nie będzie proste gdy olimpiadę zimową udało się już zorganizować
pod palmami.

Prof. Magdalena Środa ujawniła w jednym ze swoich felietonów skąd się wzięły obcasy. Cytujemy: „urok kobiet na wysokich obcasach polega na tym, że są bardziej bezbronne, obcasy
uniemożliwiają bowiem ucieczkę“. I wszystko jasne. Czekamy
teraz na postulat, by wysokie obcasy wprowadzić do transportu
więźniów na całym świecie. I polecamy jej twórczość, koniecznie w zestawieniu z prof. Krystyną Pawłowicz. To ciekawy, uzupełniający się duet. Zresztą w duecie zawsze łatwiej o karierę,
wiedzieli o tym chociażby Flip i Flap, Beavis i Butt – head, czy
Kargul i Pawlak.
„Wszelkie pytania na piśmie proszę“ – tym zdaniem wielokrotnie powtarzanym na antenie TVN zasłynął na całą Polskę
starosta gryficki Kazimierz Sać. Poszło
o imprezę jaką starosta
zorganizował dla służb
mundurowych w hali
sportowej. W menu
znalazła się wódka,
tymczasem regulamin
hali zabrania spożywania tam alkoholu. Tzn.
zabraniał, bo tuż po
imprezie i pod okiem
kamery TVN rada powiatu zmieniła regulamin hali. Wtedy właśnie
starosta na każde pytanie dziennikarza TVN
udzielał tej samej odpowiedzi: „Wszystkie
pytania na piśmie proszę“. Sytuacja z pewnością zmartwiła przyjaciół i znajomych starosty. Bo co w sytuacji, gdy będzie musiał zgłosić się do lekarza,
pojechać samochodem do mechanika albo chociażby pójść do
warzywniaka? Scenariusz jest prosty do przewidzenia: - Czy ten
ząb pana boli? - Wszystkie pytania na piśmie proszę. - Z której
strony dochodzi stukot? - Wszystkie pytania na piśmie proszę.
– Ogórek małosolny czy kiszony? - Wszystkie pytania na piśmie
proszę...
Rysunki: Grzegorz Dolniak
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Ryszard Kalisz wpadł do Szczecina. Opowiedział coś o Ukrainie, był też głównym gościem imprezy Biznes Sztuka & Szczecin
w klubie Rocker. Bezpartyjny polityk – jak sam o sobie mówi –
chętnie pozował do zdjęć ze spotkanymi fankami niczym prawdziwa gwiazda. A tych – trzeba przyznać – nie brakowało. Impreza odbywała się w Tłusty Czwartek, stąd oprócz Kalisza gwiazdą
były też pączki.

felieton

okiem
Dariusz Staniewski
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szczecińskiego.
Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą przez wielu i znienawidzoną przez niektórych specjalną kolumnę
w magazynie „Kuriera” pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej
polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych imprez towarzyskich, dobrej kuchni oraz polskiej kinematografii.

Ale przy okazji. Jesteśmy świadkami innego serialu pt. "Wojna
szczecińsko - szczecińska". Odcinek 1 pt. "Ulica" - to historia walki
między SLD, a lokalnym stowarzyszeniem prawicowym
Kontra 2000 o patrona jednej z ulic przy Dworcu Głównym PKP. Lewica chce, aby
nosiła ona imię ostatniego
sekretarza PZPR Mieczysława F. Rakowskiego. Kontra
- płk Ryszarda Kuklińskiego.
Na razie jest więc dramat,
ale chyba będzie komedia.
Bo sprawa ma trafić pod obrady Rady Miasta. I znowu
będziemy świadkami wielogodzinnych oratorskich
popisów radnych. Kampania wyborcza przecież już
się zaczęła. A szkoda tracić
taki smakowity kąsek, żeby
błysnąć przed mediami.
Odcinek 2 serialu nosi tytuł "Śpiewacy". Na otwarciu nowej filharmonii ma być wykonana IX Symfonia Ludwiga van Beethovena.
Orkiestrze towarzyszyć będzie zawodowy chór z Rygi. Bo tego sobie zażyczył zawodowy dyrygent, który poprowadzi koncert. A to
nie spodobało się szczecińskim chórzystom, którzy mają status
amatorski. No i wojna na całego, a raczej na bas, sopran, alt, tenor,
baryton, mezzosopran. Władze miasta coś tam cieniutko, bo falsetem, zapewniały, że szukają kompromisu. I udało im się. Bo na inauguracji zaśpiewa chór Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz lokalni śpiewacy z innych zespołów. Podobno trwają
rozmowy z Łoną i Weberem, Indios Bravos, Bubliczkami i Chorymi.
No co, filharmonia jest chyba dla każdego.
Odcinek 3 pt. "Portrety". Radny miejski PO Łukasz Tyszler z całych sił walczy z projektem stworzenia galerii portretów byłych

prezydentów Szczecina. Nie podoba mu się pomysł, wykonawca
(lekarz - portrecista amator, choć z pewnym dorobkiem), cena
usługi. Generalnie wszystko. Ale aktualnie panujący prezydent
Szczecina ani myśli odstąpić od projektu. Prace nad pierwszym
obrazem już trwają. A PO zastanawia się, co prezydent Szczecina
jeszcze zmaluje zanim się skończy kadencja.
Piłkarze Pogoni Szczecin roznieśli w strzępy Lecha Poznań 5:1.
Wszystkie bramki dla Portowców zdobył Marcin Robak. W mieście
nad Wartą ogłoszono żałobę. Tamtejsi kibole pochowali się w najciemniejszych kątach poznańskiej Cytadeli, a ratuszowe koziołki
odmówiły występów i publicznego trykania się rogami. Piłkarzom
obcięto premie i dopóki nie pokonają Pogoni będą jeść tylko pyry
z gzikiem.
Zachodniopomorscy
rolnicy nadal protestują
i okupują siedzibę szczecińskiej Agencji Nieruchomości Rolnych. Ale ile
można leżeć, śpiewać patriotyczne pieśni i wznosić bojowe hasła. Trochę
nudno. To już przecież
trwa kilka tygodni. Żeby
więc sobie urozmaicić
pobyt połazili trochę po
pokojach ANR zawracając
głowę urzędnikom, potem przyblokowali drogę
wojewódzką, następnie
pojechali do Koszalina
i zakrzyczeli panią wiceminister rolnictwa. Teraz szykują kolejne blokady i wypady. Czując
wiosnę w powietrzu chłop na miejscu nie usiedzi. Z naturą się nie
wygra.
Rysunki: Grzegorz Dolniak

Grupa młodych filmowców - amatorów ze Szczecina postanowiła nakręcić serial. Na razie pokazano jeden odcinek dzieła pt.
"Ocaleni". O czym to jest? O losach dwóch młodych mężczyzn,
którzy próbują przeżyć na świecie po globalnej katastrofie. Film
o zagładzie, a zwłaszcza w Szczecinie, to nie jest chyba jakieś wielkie wyzwanie. Wystarczy np. nakręcić dzieje Stoczni Szczecińskiej
albo wizytę inwestora w magistracie, zimową podróż pociągiem na
trasie Przemyśl - Szczecin, czy też losy kilku miejskich inwestycji np.
Arkonki. Po czymś takim wszelkie apokaliptyczne dzieła nie robią
już na człowieku większego wrażenia.

Szczeciński statek - restauracja "Ładoga", cumująca u stóp Wałów Chrobrego, znowu jest do kupienia. Tym razem za trzy miliony złotych. Właściciel, firma Polsteam Żegluga Szczecińska chce
się jej pozbyć, bo przynosi straty. Ale najbardziej restauracja kłuła
w oczy szczecińskie PiS. A zwłaszcza sowieckie symbole umieszczone np. na dziobie (Ładoga to wycieczkowiec wybudowany
w Niemczech w 1954 roku dla Związku Radzieckiego, w Szczecina
od 1997 roku). Dlatego w partii pełna mobilizacja i zbiórka funduszy na wykupienie łajby. Jak już trafi w ręce PiS ma być uroczyście
posłana na dno. Zamiast corocznego topienia Marzanny i konsumpcji sławnej rosyjskiej zupy rybnej "ucha" ma być "topienie
komucha"...
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Lirene
i Macademian Girl

tłumu dzięki odważnym, kolorowym stylizacjom. Oprócz współpracy ze znaną marką Lirene blogerka pisze dla magazynu
„GRAZIA”. W 2012 roku jej blog wygrał nagrodę za najlepszy blog modowy w Polsce
według rankingu magazynu Press. Także
w 2012 roku Tamara była bohaterką okładki Prestiżu.

to odpowiedni moment, by oświadczyć się
komuś z kim z przyjemnością dzieli spostrzeżenia i odczucia dotyczące świata – dodaje z uśmiechem aktorka. – Powiedziałam
„tak”.
ad

Squash
charytatywny

Dwa żywioły

s

zczecińska blogerka modowa Tamara Gonzalez Perea, znana jako Macademian Girl została twarzą kampanii marki
kosmetycznej Lirene.
Motywem przewodnim kampanii marki
Lirene są dwie strony osobowości kobiecej,
drapieżnej i delikatnej. Zadaniem Macademian Girl było stworzenie dwóch kontrastowych stylizacji kobiety w stylu glam – żywiołowej, oraz matt - łagodnej.
– Moje kontrastowe stylizacje zostały uzupełnione fantastycznym wizażem – wszystko, żeby podkreślić dwie odmienne natury
GLAM & MATT także na poziomie makijażu i fryzury! – mówi Tamara Gonzalez Perea. – Przy tej niezwykłej sesji pracowałam
z niezwykłym duetem z którym działam na
co dzień – makijaż Marta Iwańska (Doktor
Make - Up) i włosy Marta Zawiślańska (Atelier Stylissimo). Staram się pokazać kobietom, że niezależnie od wcielenia, diabeł
tkwi w szczegółach!
Blogerka stała się też twarzą konkursu organizowanego przez markę Lirene „Zainspiruj
się Macademian Girl!”. Konkurs polega na
stworzeniu dwóch stylizacji – jednej w stylu
matt, a drugiej w stylu glam. Z nadesłanych
propozycji szczecińska blogerka wybierze
siedem finalistek.
Macademian Girl wyróżnia się z modowego

p

owiedzenie, że „przeciwieństwa się
przyciągają” po raz kolejny się sprawdziło. Aktorka Sylwia Różycka w trakcie
podróży na Maderę przyjęła oświadczyny
swojego chłopaka alpinisty Marcina Tomaszewskiego.
– Czy podróże zbliżają? – zastanawia
się Marcin. – Sposób odbierania ich smaku między nami był tak różny od siebie, że
dzięki temu powiedzenie „przeciwieństwa
się przyciągają” znalazło na Maderze swoją
rację.
Na Portugalską wyspę, nazywaną krainą
wiecznej wiosny, para wybrała się zimą (relacja z wyprawy już w kwietniowym wydaniu
Prestiżu).
– Madera to kraina zarówno gigantów
jak i pokrytych mchem pagórków – opowiada Sylwia. – Te pierwsze sąsiadują z oceanicznymi bałwanami, te drugie wzbijają
się nad chmurami tworząc w towarzystwie
słońca nasycony zielenią dywan. Zauważa
się w oczach ludzi tam żyjących niebywały
wpływ tego, co ich otacza na co dzień.
Dla Sylwii – tubylcy, ich gesty, mimika,
sposób bycia, to scena należąca do globu
ziemskiego. Takich obrazów szukała. Natomiast Marcin poszukiwał natury pozbawionej tłumów.
– Przy akompaniamencie żywiołów ukazujących różnorodność Madery uznał, że
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port i szczytny cel. Stowarzyszenie
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” oraz firma Bohun, są
organizatorami charytatywnego turnieju
squasha Bohun Cup.
Turniej rozegra się 29 marca na kortach
klubu Marina Sport. Celem turnieju, którego ambasadorem jest mistrz olimpijski
w wioślarstwie i wielokrotny mistrz świata
Marek Kolbowicz, jest zebranie funduszy na
wsparcie podopiecznych „Tęczy”, dokładnie na wyposażenie nowej siedziby fundacji
(dawny budynek „Kontrastów”). Do rywalizacji w rozgrywkach staną przedstawiciele
świata sportu, show - biznesu, kultury, a także lokalni politycy. Aby wziąć udział w turnieju należy wykupić cegiełkę, w kwocie minimum 200 zł, w siedzibie Stowarzyszenia.
Bohun Cup to rzadka okazja nie tylko do
sportowych zmagań, ale też do bezpośredniego spotkania z osobami znanymi z ekranu, gazet czy radia. Turniej jest standardową rywalizacją, stąd losy rozgrywek zależne
będą jedynie od umiejętności sportowych
graczy. Zwycięzcy rozgrywek zostaną uhonorowani i nagrodzeni podczas bankietu,
który odbędzie się po turnieju. Bohun Cup
relacjonować będzie telewizja TVN.
ad
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Drugie życie
Tobiasza

piamy się na szukaniu pracy i stałej opieki
lekarskiej.
br
Więcej na temat całej akcji na
www.facebook.com/drugiezyciedlatobiasza.
Akcję zbierania pieniędzy prowadzi
fundacja Pomagam. Numer konta
(konieczny dopisek dla Tobiasza L.)
82 2490 0005 0000 4500 8398 7419 PLN

tam pokazywanym. W Polsce uroczystą premierę zaplanowano na 14 marca w Szczecinie. Tego dnia odbędą się dwa seanse –
pierwszy, otwarty dla wszystkich, następnie
drugi, na zaproszenia. Na premierze mają
pojawić się twórcy filmu, reżyserka Anna Kazejak i młodzi odtwórcy głównych ról. Spodziewany jest także przyjazd Bartka Topy.br

Wielka premiera
„Obietnicy“

Wśród najlepszych

t

o był czysty przypadek, gdy kierowca samochodu jadącego obwodnicą
Trójmiasta kątem oka zauważył sylwetkę
człowieka siedzącego na barierce mostu.
Szybko zawrócił auto, podjechał do niego
i zapytał: – Co chcesz zrobić?“ – „Skoczyć.
Nie mam już po co żyć„ – odparł niedoszły
samobójca.
Kierowcą był Jakub Jakubowski, red. naczelny trójmiejskiego Prestiżu, a niedoszłą
ofiarą Tobiasz, młody chłopak inwalida.
– Sytuacja była dynamiczna – opowiada
Jakub. – Zaczęliśmy rozmawiać, działałem
instynktownie, nie pamiętam nawet co mu
mówiłem. Powiedział mi, że ma syna i to
było puntkem zaczepienia. – dodaje Jakub.
Na tej akcji Jakub nie przestał. Rozpoczął
akcję pomocy Tobiaszowi. Chłopak ma tętniaka mózgu, chore serce, padaczkę, po
przebytym udarze ma problemy z koncentracją i pamięcią. Ma orzeczoną pierwszą
grupę inwalidzką. Przez kłopoty zdrowotne
ma problem ze znalezieniem pracy. Pochodzi z bardzo biednej rodziny. Ale Tobiasz
ma też 3 - letniego synka. I dla syna właśnie
– postanowił żyć.
– Uruchomiłem akcję na facebooku pod
hasłem "Drugie życie dla Tobiasza". Trochę
nagłośniłem sprawę medialnie. – cieszy się
Jakubowski. – Tysiące ludzi kibicuje Tobiaszowi, wspiera go,. Tobiasz dostał ogromne wsparcie mentalne, dostał też wsparcie
materialne, ale przede wszystkim dostał
przysłowiową wędkę, dzięki której bierze
swoje życie w swoje własne ręce. Teraz sku-

p

o berlińskim festiwalu czas na Polskę. 14 marca, w Szczecinie wielka
premiera „Obietnicy“, pierwszego od wielu lat filmu fabularnego zrealizowanego
w Szczecinie.
„Obietnica“ to dramat psychologiczny
opowiadający o nastoletniej miłości Lilli
i Janka, o współczesnej generacji nastolatków komunikujących się za pomocą
Internetu. Fabuła została zaczerpnięta
z prawdziwych wydarzeń w krajach skandynawskich. Główne role zagrali w nim debiutanci wyłonieni w castingu: Eliza Rycembel
(Lila) i Mateusz Więcławek (Janek). W filmie
występują też m.in. Andrzej Chyra, Magdalena Popławska, Jowira Budnik, Bartłomiej
Topa i Dawid Ogrodnik.
„Obietnica“ jest koprodukcją polsko
– duńską, finansowaną m.in. przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej oraz Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania“.
Akcja filmu rozgrywa się w Szczecinie, tutaj
też kręcono większość scen.
Światowa premiera filmu miała miejsca
na festiwalu Berlinale. Co ważne „Obietnia“
była jedynym polskim filmem fabularnym
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zczecińska projektantka Milita Nikonorov znalazła się wśród trzynastu
projektantów mody, którzy stanęli do walki o zwycięstwo w nowym programie telewizyjnym stacji TVN – Project Runuway.
Jury, które tworzy, supermodelka Anja
Rubik oraz trio projektantów – Joanna Przetakiewicz (La Mania), Tomasz Ossoliński
i Mariusz Przybylski, zadecyduje do którego
z uczestników konkursu trafi 300 tysięcy
złotych, mecenat artystyczny marki SIMPLE
oraz sesja zdjęciowa zaprojektowanej kolekcji w magazynie „Elle”.
– To program, który pokazuje jak, na co
dzień wygląda praca projektanta: od pomysłu i szkicu, przez powstawanie formy i wykonywanie modelu po moment prezentacji
na wybiegu – o programie opowiada Milita
Nikonorov. – Chciałam wziąć udział w programie, aby przeżyć przygodę i popracować nad tematami, po które nie sięgnęłabym w swojej pracowni. Jak sobie z tym
poradziłam, zobaczycie niedługo.
ad
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Danuta Stenka
Wirus doskonałości
rozmawiały: Aneta Dolega i Sylwia Widzińska / foto: Adrian Błachut

Piękna kobieta, gwiazda kina, dama teatru, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek.
Danuta Stenka to także kobieta, która nie waha się mówić otwarcie o ciemnych stronach
swojego zawodu. Z humorem wspomina lata spędzone w Szczecinie, wraca pamięcią
do rodzinnych Kaszub. Opowiada o swoich nawykach i wiecznym nienasyceniu.

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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arszawa. Wczesne popołudnie.
Przytulna kawiarnia niedaleko
Teatru Narodowego. Pachnie
herbatą i domowym ciastem.
W Narodowym zaczęły się próby do „Lodu” w reż. Konstantina
Bogomołowa. Jedną z ról gra w nim Danuta Stenka. Aktorka przychodzi na spotkanie lekko spóźniona. Szczupła, wręcz filigranowa.
W dżinsach, swetrze, sportowych butach i bez makijażu. Wygląda
świeżo i młodzieńczo. Uśmiecha się.
Danuta Stenka - kobieta sukcesu. Z małej kaszubskiej wsi udało
się Pani przebić do Warszawy i jest Pani na szczycie. Jak się Pani
odnosi do tej tezy?
Szczyt to pojęcie względne, czym to mierzyć? Częstotliwością
pojawiania się w mediach? Dobrymi recenzjami? Popularnością?
Wysokością wynagrodzenia? Czy może poczuciem, że szczyt to
już wszystko, co można było osiągnąć, że więcej, że wyżej już się
nie da? Widzę, czego nauczyłam się przez te lata od Gowidlina do
dzisiaj, cenię sobie to, co robię. Dziękuję losowi za ludzi, których
postawił na mojej drodze, którzy przyczynili się do tego, że jestem
tu gdzie jestem, ale to nie jest szczyt, to kolejny etap i mam taką
cichą nadzieję, że następny krok zrobię w górę, nie w dół.
„Wirus Stenki” - krąży takie określenie. Skąd się wzięło?
Wymyśliła je Izabella Cywińska podczas kręcenia serialu „Boża
podszewka”. Ciągle próbowałam coś zmienić, ulepszyć, po każdym
prawie ujęciu biegłam do monitora, żeby sprawdzić czy zobaczę
na ekranie to, co sobie zamierzyłam czy to, czego oczekiwała reżyserka, prosiłam o kolejne duble - możliwość powtórzenia. Z czasem
coraz więcej osób zaczęło tak działać i Cywińska stwierdziła, że plan
opanował wirus Stenki.
A może jest Pani po prostu perfekcjonistką?
Jestem i to niestety bywa uciążliwe. Propozycje, które dostaję,
traktuję poważnie. Skoro ktoś mi zaufał i zaprosił na wspólną wyprawę, a ja zdecydowałam się na nią wyruszyć, to nie chcę go zawieść.
To pewnie jeden z powodów dla których w pracy bywam bardziej
krytyczna wobec samej siebie niż wszyscy krytycy razem wzięci. Odczuwam ciągły niedosyt. Nie potrafię cieszyć się z tego do czego
udaje mi się dojść, ponieważ zamartwiam się, że nie zrealizowałam
tego, co sobie zamierzyłam. Chciałabym codziennie sięgać ideału,
który jak wiadomo jest nieosiągalny. Na szczęście zdarzają się takie
momenty kiedy go dotykam, ocieram się o niego. To niezwykłe, magiczne chwile, które rekompensują wszelki trud i ból codziennego
zmagania się z własną niemocą i bezradnością.
Za ten „niedosyt” zapłaciła Pani wysoką cenę. Głośno było o depresji. Wspominała Pani w wywiadach, że jest przemęczona, że się
wypaliła…
Prowadziłam gospodarkę rabunkową. Okradałam samą siebie
z życiowej energii. Zdarzało się, że mijały miesiące bez jednego
wolnego dnia, całe lata bez urlopu. W pewnym momencie okazało
się, że nie mogę spać. Byłam wyczerpana, zapadałam w sen w oka
mgnieniu, ale budziłam się już po trzech godzinach. Czasem udało mi się przespać tylko jedną godzinę, a od świtu już znowu na
pełnych obrotach. Ten stan towarzyszył mi przez kilka lat. Wreszcie
umówiono mnie z lekarzem i okazało się, że się „przepaliłam”.
W różnych wywiadach podkreśla Pani, że dom rodzinny i wiejskie pochodzenie dają siłę i energię, ale były one także źródłem
kompleksów. Dlaczego?
Dopóki siedziałam w tym moim Gowidlinie, było mi fantastycznie.
Miałam wszystko, czego mi było trzeba. Opuściłam dom dość wcześnie, po szkole podstawowej. Zamieszkałam w internacie, w domu
bywałam rzadko. Nie miałam już przy sobie „spódnicy mamy” której

mogłabym się uchwycić, byłam zdana sama na siebie, a nie należałam do dzieci przebojowych. Zderzenie ze światem było dla mnie
trudne. W momencie, kiedy zostawiłam moje bezpieczne gniazdo
i znalazłam się w mieście, okazało się, że tak wielu rzeczy nie wiem,
nie umiem, nie widziałam. Teraz nie mam z tym problemu, ale wtedy czułam się jak „uboga krewna”.
Co zadecydowało, że jednak puściła się Pani „spódnicy mamy”
i postanowiła pójść swoją ścieżką?
W Gowidlinie była tylko szkoła podstawowa. Żeby kontynuować
naukę musiałam wyjechać. To było oczywiste.
W liceum była Pani w klasie o profilu mat - fiz. Skąd więc pomysł
na aktorstwo?
Wymyśliła je dla mnie, a może przeczuła je we mnie, moja polonistka w liceum - pani profesor Philipp. Nie wiem co sprawiło, że
pojawiła się u niej taka myśl. Żałuję, że nie zadałam jej tego pytania.
I już nie zadam, ponieważ nie żyje. Fakt, że bardzo jej na tym zależało
i z uporem do tego dążyła. Najpierw namawiała mnie na szkołę teatralną we Wrocławiu, ale kiedy zorientowała się, że tam nie pojadę,
podsunęła studium aktorskie w Gdańsku. Ponieważ w tym czasie
zdobyłam laury w konkursie recytatorskim, na który mnie wysłała,
zyskała argument i była nieprzejednana. Niestety, w roku, w którym
zdawałam maturę nie było w studium naboru. Rok później, w  jednej z gazet, pojawiła się krótka notka, że został wznowiony i mile
widziani będą kandydaci z Kaszub. Wróciłam już wtedy do moich
pierwotnych planów na przyszłość - zaczęłam pracę w szkole podstawowej, jako nauczycielka i przygotowania do studiów. Znajomy,
który przyniósł mi ten artykuł poradził: „Spróbuj, a jeśli okaże się, że
się nie nadajesz, będziesz mogła raz na zawsze zamknąć ten rozdział".
Jak często odwiedza Pani Trójmiasto, rodzinne strony?
W Trójmieście bywam bardzo rzadko. Jeżeli mam czas to raczej
jadę do mamy, do Gowidlina i tam, z nią, spędzam te wyrwane z pędu,
z mojej gonitwy chwile. Jest jednak taki czas na radość spotkania
z językiem kaszubskim zarezerwowany dla Wejherowa. Rokrocznie,
od jedenastu już lat, w styczniu, w kościele pw. Św Trójcy czytam po
kaszubsku fragmenty Biblii w tłumaczeniu ojca Adama Sikory. Mój
udział w projekcie Verba Sacra to wyzwanie na wielu poziomach,
przede wszystkim wyjątkowego obcowania ze Słowem. Ponieważ
występuję w roli głoszącego, więc nie jest to tylko kwestia przeczytania tekstu w języku kaszubskim, ale przede wszystkim przekazania
sensu Słowa. Niemniej czytanie jest tu równie ważne. Kiedy przed
jedenastu laty po raz pierwszy wzięłam do ręki tekst, nie umiałam
go przeczytać, nie znałam zasad pisowni, znałam tylko kaszubski
mówiony. Posługując się tekstem polskim, odgadywałam kaszubskie słowa. Dzięki Verba Sacra nauczyłam się czytać po kaszubsku,
a kilka razy pokusiłam się już nawet o napisanie prostych zdań.
Po nauce w Gdańsku pani pierwszą poważną sceną był szczeciński Teatr Współczesny, w którym spędziła Pani kilka dobrych sezonów. Osoby, z teatru wspominają, że była Pani osobą niezwykle
wesołą, towarzyską, flirciarą… Jak Pani wspomina ten czas?
Ogromnie ciepło. To był czas stawania na własnych nogach.
Szczęśliwie w cieplarnianych warunkach, pod skrzydłami mojego
byłego profesora ze studium aktorskiego i ówczesnego dyrektora
teatru Ryszarda Majora. Ale moim przewodnikiem i mentorem był
w tym czasie wspaniały kolega i świetny aktor Jacek Polaczek. Pod
jego czujnym i łaskawym dla mnie okiem zaczynałam powoli nabierać świadomości. To był fantastyczny czas. Pierwsza praca, pierwsze
samodzielne mieszkanie. Na początku przy ul. Arkońskiej, w Domu
Aktora, potem w wynajmowanym mieszkaniu przy Potulickiej, należącym do pani Kaszubskiej, księgowej teatru. Wiąże się z jej nazwiskiem zabawna historia. Pewnego dnia, świeżo poznany na festiwalu w Toruniu kolega, chcąc mi zrobić niespodziankę, przyjechał bez
zapowiedzi do Szczecina. Miał adres, który w pośpiechu zapisałam
mu na kartce, „Potulicka 23b m 2” On to odczytał jako "236 m2"
i błąkał się biedny po Potulickiej nocą, nie mogąc odnaleźć tego
domu. Dopiero taksówkarz zasugerował mu, że może to jednak numer 23, bo był to jeden z ostatnich budynków na tej ulicy. Wówczas
na klatkach schodowych wisiały listy lokatorów, ale pod numerem
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Danuta Stenka
Wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Urodzona w Sierakowicach,
dzieciństwo spędziła w kaszubskim
Gowidlinie. Tuż po maturze pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej, do której sama uczęszczała.
Następnie uczyła się w Studium Aktorskim przy Teatrze "Wybrzeże" w Gdańsku. Zadebiutowała w 1982 roku na
deskach Teatru Wybrzeże w „Betlejem
Polskim” Lucjana Rydla w reż. Marcela
Kochańczyka. Od 1984 przez kolejne
cztery lata występowała na scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie,
gdzie zagrała m. in. Paulinę w „Białym
małżeństwie” Tadeusza Różewicza
w reż. Ryszarda Majora. Później przeniosła się do Poznania. Aktualnie jest
aktorką Teatru Narodowego w Warszawie. Stworzyła szereg doskonałych
ról teatralnych, m.in. Elektrę w "Elektrze" czy Klitemnestrę w (A) pollonii
Krzysztofa Warlikowskiego, Helene
w „Uroczystości”, Medeę w "Bash'u"
Grzegorza Jarzyny czy tytułową Fedrę
w spektaklu Mai Kleczewskiej. Chrzest
bojowy przed kamerą przeszła w serialu „Crimen" Laco Adamika. Swoją
pozycję ugruntowała kreacją w serialu
„Boża podszewka" Izabelli Cywińskiej.
Natomiast ogromną popularność przyniosła jej rola Judyty w „Nigdy w życiu
” Ryszarda Zatorskiego. Jej mężem jest
Janusz Grzelak, z którym ma dwie córki: Paulinę i Wiktorię.
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2 nie znalazł mojego nazwiska, tylko właścicielki, pani Kaszubskiej.
Stwierdził, że to jedyna szansa - jestem Kaszubką, więc zapuka do
tych drzwi. Nie pomylił się, trafił pod właściwy adres i wkrótce został
moim mężem. W Szczecinie prowadziliśmy dosyć bogate życie towarzyskie. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu nie tylko w teatrze, ale
i prywatnie. Po próbach chodziliśmy na obiady do Plantowej, która
mieściła się nieopodal, w parku, wracaliśmy do teatru na spektakle, a po pracy często ktoś zapraszał do swojego domu na kolację.
Czasami przemieszkiwałam u Krysi i Jacka Polaczków, a u Bolesławy Fafińskiej, czyli Fafy - mojej mamy teatralnej - miałam swój
pokój i swoje łóżko. Lubiłam dom Młudzików - Anki Januszewskiej
i Grześka Młudzika. Zawiązały się przyjaźnie, które trwają do dziś z Fafą, z Polaczkami, z Iwonką Rulewicz. Traktujemy siebie nawzajem
jak rodzinę. Jesteśmy rodziną.
Jak Pani wspomina samo miasto?
Ilekroć pada hasło: Szczecin, widzę zieleń i przestrzeń. Te fantastyczne parki z niezwykle bogatą roślinnością, stare dęby rosnące
swobodnie, z konarami niemal dotykającymi chodnika na drodze
do teatru, wielkie platany na Jasnych Błoniach i piękne magnolie
wzdłuż alei Wojska Polskiego, zwłaszcza ta wyjątkowej urody obok
budynku radia. Ten gwiaździsty układ ulic dochodzących do placów, które, jak brosze, spinają przestrzeń
miasta - jak mi często powtarzano: „Paryża
północy”.
Jak Ryszard Major uargumentował zaproszenie Pani do Szczecina?
Nie argumentował, zaproponował i tyle.
On w ogóle niewiele mówił (śmiech).
A poważnie, jestem mu wdzięczna za to,
że we mnie zainwestował, powierzał mi
ważne, ciekawe zadania, pozwolił mi się
rozwijać. W jego spektaklach odnosiłam
pierwsze sukcesy, zdobywałam moje
pierwsze festiwalowe nagrody. Co zdecydowało o dalszej drodze, o przejściu do
teatru Cywińskiej…
A gdyby teraz, hipotetycznie, Anna Augustynowicz zaproponowała Pani pracę
w Teatrze Współczesnym…
Nie czekam nawet na koniec pytania poleciałabym na skrzydłach! Pewnie powrót do miejsca gdzie stawiałam pierwsze
kroki wiązałby się z poważnym stresem,
ale ciekawość tego spotkania byłaby tak
wielka, że nie wahałabym się ani sekundy.
Czytając książkę „Flirtując z życiem”
napotkałyśmy na stwierdzenie, że lubi Pani kolekcjonować różnego rodzaju przedmioty. Pojawiła się zabawna historia z kieliszkami, które Pani mąż przypadkowo znalazł na strychu, a których
ilość była dość… zaskakująca. Ma Pani jakieś nawyki, których Pani
bliscy potrafią bądź nie potrafią znieść?
Mam okropną cechę, która drażni nie tylko moich bliskich, ale
przede wszystkim mnie samą. Krótko mówiąc zbaczam z drogi
do celu. I w rozmowie - popadam w tysiące dygresji - i w różnych
sytuacjach, od najpoważniejszych do najbardziej banalnych. Przykładowo - mam wolny dzień, wstaję rano, na przykład o siódmej,
schodzę do kuchni wypijam wodę z miodem i idę wziąć prysznic,
ale po drodze wrzucę tylko butelki plastikowe do pojemnika w pomieszczeniu gospodarczym, a skoro już tam jestem włożę pranie
do pralki, a idąc na górę wezmę uprane i uprasowane rzeczy, tylko
je posortuję i poroznoszę do pokojów, o, córka zostawiła włączony komputer, przypomniało mi się, że muszę porobić jakieś opłaty,
przy okazji przejrzę nieodczytane od dwóch tygodni maile, a co za
tym idzie muszę oddzwonić w kilka miejsc, idąc po telefon... i tak
dalej. I nagle okazuje się, że jest osiemnasta, mąż wraca z pracy, a ja
nadal w piżamie, w drodze pod prysznic. (śmiech).
Pozostając przy temacie książki. Pani bohaterka „Flirtuje z życiem”. Na czym ten flirt polega?

Na przykład na tym, że w swoich rolach traktuję siebie bardziej
poważnie niż w swoim życiu prywatnym. Mam w sobie jakiś wmontowany bezpiecznik, który sprawia, że odklejam się czasem od życia,
odrywam niczym balonik. Nie znaczy to, że lekceważę swoje życie
- nic z tych rzeczy, ale po prostu nie zawsze traktuję je śmiertelnie
poważnie. Co ciekawe - kiedy obserwuję podobną cechę u mojej
nastoletniej córki, dziwnie brak mi dystansu i jakoś mnie nie pociesza stwierdzenie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni (śmiech).
No właśnie, jak wyglądają Pani relacje z córkami? Czy chcą
pójść w Pani ślady?
Ścieramy się, jak to matki z córkami, ale jesteśmy sobie bardzo
bliskie. Co do aktorstwa - moje dziewczynki jak dotąd nie są nim
zainteresowane. Starsza, odnalazła swoją pasję - już od czasów
gimnazjum marzyło jej się zostać psychologiem. Miała wtedy nawet
taką ksywkę (śmiech) Młodsza jeszcze nie zdecydowała, co chce
w życiu robić. Ma wiele talentów. Wszystko przed nią.
Czy jest coś, co chciałaby Pani im przekazać?
To, co próbowała mi przekazać moja mama. Ilekroć wyjeżdżałam
z domu, na odchodnym zawsze słyszałam: „Bądź dobrym człowiekiem”. Przez długi czas irytowało mnie to. Gdzieś jednak znalazło
swoje miejsce na dnie głowy i w pewnym momencie zaczęło pracować. Chciałabym, żeby każda żyła w zgodzie ze sobą i była dobrym człowiekiem.
W filmie wcieliła się Pani w wiele interesujących postaci. Za takie dwie znaczące role uchodzą - Maria w serialu „Boża
Podszewka” i Judyta w komedii „Nigdy
w życiu”. Szczególnie ta druga rola przysporzyła Pani niebywałej popularności.
Miało to swoje konsekwencje?
Producent „Nigdy w życiu” spodziewał
się sukcesu, ale chyba nie aż takiego. Spotykałam kobiety, które zwierzały mi się, pytały o rady, myląc mnie z filmową Judytą.
Opowiadały, jak to dzięki Judycie zmieniły swoje życie, wyszły na prostą. Jestem
w banku i nagle pani w okienku zaczyna
mi opowiadać swoje perypetie życiowe.
Niesamowite, że właśnie ta rola tak głęboko zapadła ludziom w pamięć. Zdałam
sobie sprawę, że ten film zyskał ogromną
popularność z opóźnieniem. Wydawało
mi się, że raczej „Boża Podszewka” dzięki choćby częstotliwości emisji, powinna
była odnieść większy sukces, poza tym
kino dociera przecież do węższego grona niż telewizja. Nie przyszło mi do głowy, że ludzie chodzili na ten
film po kilka razy. Okazało się, że nie tylko kobiety. Zaskoczył mnie
kiedyś taksówkarz, który powiedział: „Wie Pani, że byłem na „Nigdy
w życiu” 7 razy?!”. Początkowo bałam się porównania książki z filmem, ale wkrótce okazało się, że on żyje swoim odrębnym życiem,
równie intensywnie jak książka. Ponieważ postrzegano mnie jako
aktorkę dramatyczną, która nie nadaje się do lekkiej komedii, więc
trafiłam na zdjęcia próbne tzw. ostatnim rzutem na taśmę i okazało
się, że to właśnie mnie wybrano do tej roli. Wtedy pojawił się problem - reżyser, który niewiele mówi. Byłam pewna, że milczy, bo jest
ze mnie niezadowolony i kompletnie załamany. Tymczasem okazało
się, że reżyser, o podobnym charakterze, myślał, że nic nie mówię,
bo to ja jestem załamana jego reżyserią, więc się wewnętrznie wycofał... I zamilkł. Dzięki Bogu przy pomocy osób trzecich trafiliśmy
do siebie i wreszcie praca stała się przyjemnością.
Czy zdarzało się Pani przynosić, którąś z ról do domu?
Od lat udaje mi się, może nie całkowicie, ale w sporym i na szczęście w coraz większym procencie, zostawiać je za drzwiami.
Dzisiaj mamy przed sobą wyluzowaną, zadowoloną z życia kobietę.
Lubię swoje życie ze wszystkimi jego dolinami i ciemnymi stronami.
Nie wymieniłabym go na inne.
Dziękujemy za rozmowę.
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Artur Śliwiński

Specjalista Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Art Medical Center dr Artura Śliwińskiego jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie Centrum Chirurgii
Plastycznej w Polsce. Jesteśmy symbolem współczesnych osiągnięć medycyny i techniki.
Oczekuje na Państwa zespół specjalistów z różnych dziedzin:
-chirurgii ogólnej
- chirurgii ręki
-ortopedii
-ginekologii
-medycyny estetycznej

AMC ART MEDICAL CENTER, ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin,
tel. +48 91 820 20 20, kom. +48 797 702 400 / + 48 797 702 401, kontakt@artmedicalcenter.eu
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CKM Sailing
- sprawcy
żeglarskiej
zadymy
autor: Aneta Dolega / foto: Panna Lu

Mówią, że są szaleńcami, którzy uciekli z zakładu psychiatrycznego… jachtem, Monty
Pythonem polskiego żeglarstwa. Gdziekolwiek się pojawią wzbudzają zainteresowanie.
Ta ekipa szalonych żeglarzy potrafi wygrać regaty nawet, kiedy ich łódka wjedzie
w drzewo. „Ma być kozacko, szybko i zabawnie!” - to ich słowa.

ludzie

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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ich szaleństwie jest jednak metoda,
bowiem panowie reprezentują pływanie na najwyższym poziomie. CKM
Sailing, czyli Łukasz „Czajnik” Czaja,
Krzysiek „Kokos” Łobodziec i Mikołaj
„Miki” Marecki to doświadczeni i utytułowani żeglarze, może tylko trochę… pokręceni.
– Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego w żeglarstwie. Pokazujemy emocje, jakie temu towarzyszą. Odsłaniamy
to, co dla szczura lądowego niedostępne – najbardziej ekstremalne
uczucia, jakie nam towarzyszą, kiedy jesteśmy na wodzie, z dala od
brzegu – wymienia jednym tchem Mikołaj.

– Zależy nam na promowaniu żeglarstwa wśród młodych ludzi.
Boli nas, że młodzi nie pływają, kiedy mamy tak fantastyczne warunki. Chcemy im pokazać, że pływanie to nie tylko szanty czy hobby
dla bogaczy. Żeglarstwo potrafi być śmieszne, ekstremalne. To styl
życia, który wiąże się z przygodą. – zapewnia Mikołaj.
W tym celu ekipa CKM Sailing zgromadziła wokół siebie ludzi,
którzy pomogą im ten plan urzeczywistnić i promować żeglarstwo
w inny niecodzienny sposób.
– W planach mamy, m.in. „romans” żeglarstwa z wodnymi sportami ekstremalnymi – opowiada Mikołaj. – Między innymi połączymy
małego katamarana bez masztu z dwoma kite’ami i w ten sposób
przepłyniemy przez Zalew Szczeciński. Następnie nasz przyjaciel
Miron Tymoszewicz spróbuje wykonać pierwsze na świecie podwójne salto na wakeboardzie za katamaranem. W planach mamy
też (inni żeglarze pukają się w czoło) popłynięcie katamaranem bez
kabiny na sam środek Bałtyku w Regatach Poloneza.
To tylko kropla w morzu tego, co panowie zaplanowali. Udało
im się namówić mistrza brazylijskiego jiu jitsu Karola Bedorfa na
wspólne regaty o ile „nas nie znokautuje, a znani dokumentaliści ze
studia Green Box zrealizują film o wodnym Szczecinie, którego narratorem będzie drużyna CKM. Jednym słowem żeglarskie show.
Ponadto, zorganizowali kilkuosobowy zespół konstruktorski
i projektują własny węglowy jacht do ścigania się w najbardziej
popularnej na świecie klasie jachtów oceanicznych Mini 650. Tym
samym wzięli się za rozwój polskiej myśli konstruktorskiej, sami też
ten jacht zbudują i będą testować.
– Każda akcja, każdy rejs czy regaty zostaną udokumentowane,
z każdej z nich powstanie krótki film w konwencji teledysku. Pomoże nam w tym, m.in. Filip Tymczyszyn, który zorganizował naszą ekipę filmową. Pracują z nami fotografowie, graficy, trenerzy, szkutnicy,
masa bezcennych ludzi. Już teraz prowadzimy internetowy blog, na
którym pokazujemy ekstremalną stronę żeglarstwa i innych sportów wodnych. Promujemy walory Szczecina i jego okolic w sposób
zabawny i nietuzinkowy. Humor to nasza wizytówka! – dodają zgodnie.vc

CKM Sailing

Ogromne poczucie humoru, pełen profesjonalizm i szybkie działanie. CKM Sailing narodziło się na chwilę przed Bożym Narodzeniem, by w samą Wigilię wypłynąć (z choinką na pokładzie i kolędą
na ustach) na swoje pierwsze regaty. Impulsem do podjęcia decyzji
o skrzyknięciu kolektywu, nie była tylko bezwzględna miłość do
pływania, ale też wspólny sukces, po który panowie sięgnęli nieco
wcześniej.
W 2012 roku Mikołaj i Krzysiek zorganizowali i przeprowadzili imprezę Świnoujście – Szczecin Baltic Loop, czyli bicie rekordu
w okrążeniu Morza Bałtyckiego na czas, bez żadnych przystanków
i bez względu na pogodę.
– Wszystko przeprowadziliśmy w oparciu o stworzone przez nas
regulaminy, bez oglądania się na jakiekolwiek związki czy struktury
żeglarskie. Na lądzie działał nasz zespół prasowy pod egidą Joanny
Skrzyniarz, co w znacznej mierze przyczyniło się do naszego sukcesu medialnego – mówi Krzysiek.
W rezultacie zdobyli puchar Prezydenta Miasta Szczecina za
okrążenie Morza Bałtyckiego na czas bez zawijania do portu. Zostali ambasadorami Szczecina, bohaterami tygodnia w RMF FM,
pojawiali się w TVN 24, TVP i wszystkich rozgłośniach radiowych.
Pozytywnie nakręceni „przygarnęli” Łukasza i postanowili, że z żeglowania uczynią życiową misję. Owszem, ich pływanie jest szalone,
ale przyświeca im cel związany z teraźniejszym problemem żeglarstwa – odpływem młodych ludzi z tego sportu, zmniejszonym od lat
zainteresowaniem sportem jachtowym.

Łukasz „Czajnik” Czaja
Złote dziecko szczecińskiego
match racingu. Szczególnie dobrze czuje się w roli dziobowego
i w tej funkcji pływa w najbardziej
prestiżowych regatach w Polsce
i Europie. Współpracuje z teamami z całego świata. Wielokrotny
Mistrz Polski w różnych klasach.
Krzysztof „Kokos” Łobodziec
Profesjonalny regatowiec,. Zaczynał, jako dzieciak na Optimistach, szybko wyrósł i przeszedł
przez wszystkie możliwe klasy
regatowe. Wielokrotny Mistrz Polski w różnych klasach. Wsiada na
łódkę i odnajduje się w każdej roli
– od dziobowego do sternika.
Mikołaj „Miki” Marecki
Adwokat i żeglarz w jednym.
Miłośnik sportów ekstremalnych,
pływa na wake'u, uprawia akrobatykę. Pływa regatowo samotnie i załogowo, głównie na katamaranach. Organizator całego
teamowego zamieszania.

24

ludzie

Kłująca moda
rozmawiał: Daniel Żródlewski / foto Jarosław Gaszyński

Marek Pietrusewicz

Kamil Rzechuła

Poważne problemy koncernów kosmetycznych produkujących piankę oraz balsamy
i kremy przed i po goleniu, upadek firm produkujących żyletki i maszynki do golenia.
Rekordowe zyski producentów kremów łagodzących podrażnienia skóry dla kobiet…
To nie wyjątek z branżowego thrillera, lecz całkiem możliwy scenariusz zdarzenia,
który może wywołać… moda na brody. Zarośniętych facetów przybywa!

b

roda była od zawsze. Nie wiadomo kiedy to się dokładnie zaczęło. Nie wiadomo
kto był pierwszy. Nie wiadomo, dlaczego,
skąd i jak… Wiadomo, że najdłuższą dotychczas brodę – 5, 5 metra - wyhodował
norweg Hans Langseth. Wiadomo też, że facetów z brodami, po chwilowym załamaniu trendu i erze gładkości jest coraz więcej. Dziś brodę po prostu wypada mieć.
- Temat bród u facetów jest tak samo duży i wielowątkowy jak historia fryzjerstwa w ogóle, a moda jak to moda, kręci się... Zarost i tym
samym broda zawsze służyła, tak jak fryzura, do wyrażania siebie
– opowiada fryzjer i stylista Jacek Karolczyk ze Studia Karolczyk.
Z jego obserwacji wynika, że nie ma jednego obowiązującego
trendu. Modny jest zarost zwichrzony, w nieładzie, ale też starannie
wystrzyżony w kotwicę, kaczy kuper, podkówkę czy wianuszek.
- Wszystko zależne od fantazji i dystansu do samego siebie –
dodaje Karolczyk.
BRODZĄC W BRODACH
Brodacz Kamil Rzechuła, na co dzień dziennikarz, współtwórca
portalu szczecinglowny.org oraz podzamcze.org brodę zapuścił
z… miłości.

- Broda stanowi istotny element mojego jestestwa dla mojej
partnerki, której nie kręcą gładkie chłoptasie. Poza tym uważam, że
będąc gładziochem wyglądałem gorzej – wyjaśnia. Jedne z wygadanych ust szczecińskiego magistratu zasłonił zarost. Robert Grabowski z biura prasowego uległ modzie na brodę przypadkiem.
- Chorowałem i przez trzy tygodnie siedziałem w domu, miałem zakaz wychodzenia na dwór. I to nawet nie z lenistwa się nie goliłem.
Wyszło, jak to się mówi przy okazji - zapuszczę brodę pomyślałem
i tak zrobiłem! – śmieje się. Brodaty szef biura dyrektora Muzeum
Narodowego w Szczecinie - Marek Pietrusewicz, do swojego zarostu podchodzi praktycznie…
- Zawsze to parę centymetrów kwadratowych twarzy mniej do
golenia. W skali rocznej zaoszczędzam w ten sposób trochę czasu.
W połączeniu z pozostałymi cechami mojej głowy daje szansę na
znalezienie pracy w gabinecie figur woskowych jako sztuczny Lenin.
BRODA A SPRAWA POLSKA
Powszechnie uważa się, że broda dodaje mężczyznom powagi.
Są też w świecie brody obowiązkowe - tradycja nakazuje noszenie brody duchownym Kościołów Wschodnich albo Amiszom. To
też obowiązkowy atrybut ortodoksyjnych żydów i ważny symbol

ludzie
No tak, wkręcić się można. I to dosłownie.
w kulturze islamu. Ale przecież, zgodnie z przysłowiem, broda nie
- Moje dzieci uwielbiają ją ciągnąć, próbują robić kitki i warkoczyni filozofa…
- Filozofia brody, jaką wyznaję została pięknie zobrazowana w te- czyki, wpinają spinki. W różowych z kwiatuszkiem wyglądam naledysku „Got Me a Beard” zespołu The Beards – opowiada Kamil prawdę super – śmieje się Marek.
Rzechuła. - Klip opowiada o brodaczu żyjącym w społeczeństwie
Broda
gładziochów. Jego ukochana odrzuca go z powodu zarostu. Po załamaniu nerwowym przypadkiem napotyka na swojej drodze pokryty
Były zyski, były straty, były przywileje muszą zatem być i obowłosiem autobus, który zmierza do miasta ludzi z zarostem. Wizja
zarośniętego społeczeństwa ma w sobie coś hipisowskiego, klimat wiązki. Nic za darmo. O brodę trzeba dbać!
- Oczywiście codzienne mylat 60., ale przede wszystkim
cie i strzyżenie co jakiś czas to
pokazuje zbiorowość skupiopodstawa! – zapewnia Kamil.
ną wokół jednej, wspólnej idei
Zauważa też mało przyjem- wolności – muzycznie i filozone doświadczenie każdego
ficznie. Ja tę swobodę oczywibrodacza. - Dzięki zarostowi
ście odbieram bardziej metafomożna przypomnieć sobie
rycznie, niż dosłownie. Uważam
smak obiadu jedzonego kilka
jednak, że brodaci mają mniej
godzin wcześniej, co bywa zatrosk i większy dystans do
skakującym odkryciem!
otaczającego
ich
świata.
Robert swojej brodzie poPrzypadkowe włączenie się
święca dużo miłości. - Cow modę na brodę - Roberta
dziennie ją piorę i perfumuję.
Grabowskiego, zwalnia go
Marek przycina brodę, kiez wypowiedzi w filozoficznej
dy jedząc na przykład kanapczęści niniejszego tekstu. Jedkę zaczyna niechcący równak Robert zauważa, że pytanie
nocześnie zmiatać ze stołu
„dlaczego?” pojawia się dość
okruszki.
często.
- To sygnał, że należy ją
- Ja po prostu uwielbiam
przyciąć. Poza tym myję szamodruch bezwarunkowy głaskaponem do włosów - dla mnie
nia brody… A tak poważnie,
to jedyna okazja, by go użyć.
to mam wrażenie, że zrobił się
Okazuje się jednak, że
z tego trochę temat pod tytupielęgnacja brody to całłem „Broda, a sprawa Polska”.
kiem skomplikowany proces,
Pojawił się temat do dyskusji,
o meandrach higienicznych
komentowania, żartów. Znajozabiegów opowiada Jacek
mi mnie nie poznają. Zrobiło się
Karolczyk.
naprawdę ciekawie. Od głosów
- Brodę o krótkim włosie
achów i ochów po „wyglądasz
myjemy tak jak twarz, mydłem
okropnie, jak stary dziad”. NazyRobert Grabowski
czy innymi preparatami. Dłuwano mnie już Osama, Chuck
gą brodę, żeby była ładna,
Noris, Jesus, Talib, George
lśniąca i zadbana należy myć
Clooney, bezdomny, Al-Kaida,
szamponem
nawilżającym,
pop... a to tylko ja! Wciąż ja!
Brody światowe:
czasem powinna też dostać
Papa Smerf, ZZ Top, Brad Pitt, David Beckham, Ben Affleck,
trochę odżywki, bo broda to
BRODA W ZAMKU
George Clooney, Sean Connery, Jude Law, Daniel Craig,
włos suchy i skłonny do kruLeonardo Di Caprio, Johnny Depp, Viggo Mortensen, Bruce
szenia. I najważniejsze: skórę
Spróbujmy dokonać amaWillis, Keanu Reeves, Adrien Brody
twarzy pod brodą trzeba kontorskiej analizy SWOT, czyli
trolować, by nie doszło do
szans i zagrożeń wynikających
Brody lokalne (polskie)
zmian w jej stanie!
z faktu posiadania brody. ZaKoziołek Matołek, Krzysztof Penderecki, Mateusz Damięcki,
W salonach fryzjerskich
czynamy od mrożących krew
Bartek Kasprzykowski, Janusz Rewiński, Piotr Adamczyk,
coraz częściej odnajdziemy
w żyłach opowieści.
Michał Piróg, Maciej Zakościelny, Filip Bobek, Michał Piróg,
usługi dedykowane broda- Ciągle przycinam ją sobie
Bartek Świderski
czom. Jest popyt musi być
zamkiem od kurtki, a to napodaż…
prawdę boli. Być może dlate- Kształtujemy brody i korygo nie lubię zimy – z trwogą
gujemy ich kształt w każdej długości, możliwe jest też jej farboopowiada Marek.
wanie – zachęca Jacek.
Brodacz Robert też nie lubi zimy.
- Podczas ostatniej zimowej wizyty w Szklarskiej Porębie ściągaSztuczna szczecina
nie przymarzniętych sopli z wąsów i brody stanowiło atrakcyjną,
acz bolesną, rozrywkę podczas wjazdu wyciągiem.
A co jeśli komuś nie rośnie? Rynek i na to znalazł sposób. Na
Z kolei brodacz Kamil wykazuje, że posiadanie brody to
jednym z portali można kupić sztuczną brodę. Jak reklamują ją
oszczędności nie tylko na czasie.
- Jako straty, najdokuczliwszą wymienić mogę mnóstwo zmar- producenci – broda w 15 sekund! Co ciekawe po kliknięciu w sklenowanych pianek go golenia, które dostawałem i wciąż dostaję pie internetowym – „Kup brodę”, ukazuje się komunikat: Produkt
chwilowo niedostępny z powodu dużego zainteresowania. Nic
w świątecznych zestawach pielęgnacji dla mężczyzn.
Zyski? Broda jest doskonałym zabójcą czasu podczas męczą- dodać nic ująć… nic zgolić, nic uciąć… broda na modę albo moda
na brodę trwa! Bez zbędnego filozofowania.
cych podróży czy nudnych spotkań.
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czym jeżdżę?

PORSCHE
MACAN
JUŻ W KWIETNIU

Fot. materiały prasowe

Autor: Max Radke

66 189 euro - taka będzie cena wyjściowa najnowszego dziecka Porsche, modelu Macan.
Mniejszy brat Cayenne trafi do salonu Porsche w Sopocie od razu po oficjalnej premierze,
którą zaplanowano na 28 marca, aczkolwiek już teraz można samochód zamówić.

motoryzacja

Porsche Macan S
Moc silnika: 250 kW (340 KM)
Przyspieszenie 0-100 km/h: 5,4 s
Prędkość max.: 254 km/h
Zużycie paliwa: 8,7-9,0 l/100 km
Emisja CO2: 204-212 g/km
Porsche Macan S Diesel
Moc silnika: 190 kW (258 KM)
Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,3 s
Prędkość max.: 230 km/h
Zużycie paliwa: 6,1-6,3 l/100 km
Emisja CO2: 159-164 g/km

w

prowadzając do produkcji dynamiczny model Macan, niemiecki koncern
chce poszerzyć swoją obecność
w segmencie SUV, cieszącym się wielkim popytem na całym świecie. Macan, jako lekki, łatwy w prowadzeniu
i posiadający typowe cechy Porsche,
sprzyjać będzie dalszej ekspansji firmy w tym segmencie. Macan ma za zadanie otworzyć dostęp do
świata Porsche kolejnej, jeszcze młodszej grupie nabywców, pełniąc w ofercie rolę podobną jak Boxster.
Na polskim rynku będą oferowane trzy odmiany Porsche Macan:
S, S Diesel oraz Turbo. Najtańsza będzie wersja S Diesel z trzylitrowym silnikiem V6 Turbo o mocy 258 KM. Przyspieszenie od 0 do
100 km/h zajmuje pojazdowi 6,2 sekundy, a maksymalna prędkość
wynosi 226 km/h. Apetyt na paliwo tej wersji to 6,1 – 6,3 l/100 km.
Brzmi bardzo atrakcyjnie.

Porsche Macan Turbo
Moc silnika: 294 kW (400 KM)
Przyspieszenie 0-100 km/h: 4,8 s
Prędkość max.: 266 km/h
Zużycie paliwa: 8,9-9,2 l/100 km
Emisja CO2: 208-216 g/km

Najmocniejsza specyfikacja o oznaczeniu Turbo jest napędzana
turbodoładowanym silnikiem benzynowym V6 o pojemności 3.6litra dostarczającym moc 400 KM i moment obrotowy 550 Nm.
"Setka" na liczniku pojawia sie już po upływie zaledwie 4,8 sekundy,
a prędkość maksymalna dochodzi do 266 km/h. Na zakup takiego
egzemplarza trzeba przeznaczyć 91 418 euro.
W przyszłości w ofercie ma się pojawić 2 - litrowy benzynowy silnik z turbo doładowaniem generujący 280 KM oraz Macan diesel
również z 2 - litrowym silnikiem pod maską.
Macan S oraz Macan S Diesel standardowo wyposażone będą
w 18-calowe felgi obute w opony w rozmiarze 235/60 R18 z przodu oraz 255/55 R18 z tyłu. Macan Turbo otrzyma 19-calowe obręcze z oponami 235/55 R19 z przodu oraz 255/50 R19 z tyłu.
W opcji będzie można wybrać felgi o średnicy nawet 21 cali.
W każdym z wariantów napęd jest przekazywany na wszystkie
koła za pomocą dwusprzęgłowej, 7-biegowej skrzyni zautomatyzowanej.

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
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Helikopter
w wersji mini
Autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska

Osobisty helikopter, którym można wylądować w ogrodzie i zatankować go na stacji
benzynowej? Nic prostszego. Wystarczy 135 tysięcy euro i zgrabny
YoYo Helicopter jest nasz.
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Restauracja Biała Trufla
Aleja Jana Pawła II 45 Szczecin
pon. - zamknięte
wt. - sob. 12 - 22
niedz. 13 - 20
www.biala-trufla.pl
Rezerwacje:
+48 884-908-445
biala-trufla@wp.pl
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PROFESJONALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA,
TERAPEUTYCZNA I SEKSUOLOGICZNA DLA OSÓB
DOROSŁYCH, DZIECI, MŁODZIEŻY.
OFERUJĘ SPOTKANIA INDYWIDUALNE, RODZINNE I DLA PAR

Eliza Omelańczuk

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

ul. Alicji 7

|

Mierzyn-Szczecin

|

tel. 508 288-902

|

www.psychologdlaciebie.com
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koordynacji ruchowej. Odrobina wytrwałości i po trzydziestu godzinach szkolenia można latać samemu. Producent nie podaje
ograniczeń dotyczących skali wiatru, jednak dla zachowania bezpieczeństwa powinno się unikać latania powyżej 50 km/h i lądowania na powierzchni nie mniejszej niż średni ogródek, czyli 20x20
m. Wyposażenie YoYo zależy od jego wersji. Na pewno znajdziemy
w nim instrumenty nawigacyjne, kontrolujące parametry lotu i działania wszystkich podstawowych urządzeń, regulator obrotów, światła stroboskopowe, zewnętrzne, nawigacyjne i lądowania, a także
przeciwwybuchowe zbiorniki paliwa. Wnętrze helikoptera jest
ogrzewane i wykończone piękną skórą.
Zanim podejmiemy decyzję o kupnie luksusowego auta może
warto zastanowić nad się kursem pilotażu i nad małym zgrabnym
YoYo. Zawsze jest to dobry sposób na uniknięcie ulicznych korków.

o cudo włoskiej inżynierii, wyprodukowane we
włoskiej miejscowości L'Aquila pojawiło się niedawno w Szczecinie i jak na razie jest to jedyny
taki helikopter w Polsce. YoYo waży zaledwie 338
kg, ma ponad dwa metry wysokości i pali ok 25
litrów/h. Ciekawostką jest fakt, że paliwo to jest
zwykłą benzyną 98 oktanową, a nie paliwem lotniczym. Paliwa wystarcza na 3, 5 godz. lotu. Możemy
śmiało nim polecieć na zakupy do supermarketu za miastem, ale
też w 30 minut znaleźć się nad morzem. Silnik zastosowany do tego
śmigłowca ma 30 letnią historię, jest niezawodny, moc 172 KM,
prędkość przelotowa wynosi 173, maksymalna 190km/h. Osiągalny pułap wysokości wynosi 4800 metrów.
Latanie tym ultralekkim helikopterem wymaga jednak dużej
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Łódka idealna
Autor: aneta dolega

Cobalt 243

Pasjonaci sportów wodnych zacierają ręce - sezon żeglarski powoli się zaczyna. Warto
wiedzieć, czym w tym roku wypada pływać i które łodzie spełnią nasze największe
oczekiwania, niezależnie od tego czy szukamy łódki na chwilę, czy na dłuższy rejs.
Power Boats Poland przygotowała dla nas kilka propozycji.

c

obalt, 243 czyli idealna motorówka na niezobowiązujący wypad rekreacyjny połączony z kąpielą słoneczną, w otoczeniu najlepszych trunków. Sportowa
linia, obszerny kokpit z niezliczoną ilością schowków
i uchwytów na napoje, duży pokład słoneczny na
rufie oraz rozkładany stopień na platformie kąpielowej – te wszystkie szczegóły zapewnią wspaniałe
doznania podczas wypoczynku nad wodą. Ponadto
łódź posiada oddzielną toaletę, która znajduje się obok wejścia do
kabiny i stanowi oddzielne pomieszczenie. Cobalt 243 to jakość
i komfort na najwyższym poziomie.
Beneteau Gran Turismo 38 to swoisty dom na wodzie, znakomity
na długie rejsy. Współczesny design łodzi kryje obszerny i wygodny kokpit zasłonięty elektrycznie otwieranym dachem. Przestronna
kabina zapewnia sześć miejsc do spania w dwóch oddzielnych
sypialniach i w salonie. Dodatkowo jacht ma w pełni wyposażony
aneks kuchenny i dużą łazienkę. Gran Turismo jest wymarzoną łodzią rodzinną.
Sea Ray 305 Sundancer jest typem łodzi uniwersalnej, na której
można komfortowo spędzać czas. Dostępna jest w wersji ze sportowym spojlerem lub ze zintegrowanym twardym dachem, który

zapewnia lepszą ochronę przed nagłą zmianą pogody, nie ograniczając przy tym widoczności. Sundancer wyposażony jest w kabinę
z czterema miejscami do spania na dużych łożach, łazienkę i kambuz. Funkcjonalny kokpit pozwala na przyjemne spędzenie dnia na
wodzie.
Beneteau Oceanis 45 został uznany Europejskim Jachtem roku
2012. Jednostka ta urzeka przestrzenią kokpitu i nowoczesną linią.
Olbrzymie i wygodne wnętrze urządzone jest ze smakiem charakterystycznym dla francuskiego producenta. Oceanis 45 to jacht idealny
do spędzania rodzinnych wakacji pod żaglami a dzięki wersji z czterema kabinami to także ciekawa propozycja jachtu czarterowego.
Beneteau Sense 55 to flagowa jednostka linii Sense, która zrewolucjonizowała podejście do jachtów turystycznych. Wnętrze i kokpit
dzieli tylko 50 cm różnicy poziomów, a trzy dwu osobowe kabiny
w przedniej części jachtu z łazienkami zostały nazwane przez Beneteau „strefą ciszy”. Specjalny projekt kadłuba zapewnia żeglugę bez
przechyłów nawet w silnym wietrze. Tak jak większość nowoczesnych modeli Beneteau jacht wyposażony jest w Dock & Go, czyli
nowoczesny system manewrowania joystickiem w porcie. Bogata
lista wyposażenia dodatkowego zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.
Patronuje:

żeglarstwo

Sea Ray 305 Sundancer

Beneteau Gran Tourismo 38

Cobalt 243
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Urodziny na wodzie
Yacht Klub Polski jest najstarszym i najbardziej elitarnym klubem żeglarskim w Polsce.
W Szczecinie będzie obchodzić swój jubileusz 90 - lecia.

Yacht Klub Polski został oficjalnie zarejestrowany 10 grudnia
1924 przez Antoniego Aleksandrowicza. Pierwszym komandorem Klubu był gen. Mariusz Zaruski. Centrala Klubu mieści
się w Warszawie, ale ma swoje siedziby na terenie Polski i w kilku miejscach na świecie. Aktualnie YKP zrzesza 1600 żeglarzy
a jego flotylla liczy ok. 600 jednostek. Do Klubu może należeć
każdy, kto jest związany z żeglowaniem albo posiada własny
jacht. Trzeba być pożądanym w Klubie i mieć dwie osoby wprowadzające, które zarekomendują członkowstwo. Członkowie

y

acht Klub Polski jest najstarszym i najbardziej elitarnym klubem żeglarskim w Polsce. W Szczecinie będzie obchodzić swój jubileusz 90 – lecia.
Gdyby nie determinacja i zaangażowanie
pewnego przedwojennego architekta i scenografa, Yacht Klub Polski – być może nigdy by nie
powstał. Na całe szczęście jego założyciel Antoni Aleksandrowicz
był nie tylko artystą, ale też wielkim miłośnikiem żeglarstwa i pierwszym w kraju konstruktorem łodzi żaglowych. Dzięki niemu YKP
stuknęła zasłużona dziewięćdziesiątka.
Urodziny klubu odbędą się w Szczecinie w Marina’Club w szczecińskiej siedzibie klubu. Rozpoczną się w maju od regat na Optimistach dla dzieci. Zaplanowano także Mistrzostwa Świata YKP na
jachtach TOM28 z floty Polish Match Tour.
– Szczecin został wybrany na miejsce, gdzie oficjalnie klub otworzy i zamknie sezon żeglarski – mówi Paweł Ryżewski, v-ce komandor Yacht Klub Polski Szczecin – Do miasta zjadą się członkowie
wszystkich klubów należących do YKP. Odbędzie się szereg spotkań, uroczyste kolacje, wręczanie odznaczeń i medali.
Za to we wrześniu odbędzie się już 12 edycja Regat Oldtimerów
Epifanes Trophy.
– To będą regaty polsko - niemieckie. Organizujemy je wspólnie
z Klubem w Uckermunde na trasie Trzebież – Uckermunde – Szczecin – dodaje Paweł Ryżewski.
Warto dodać, że z wszystkich szczecińskich klubów tylko członkowie YKP Szczecin jako wolontariusze wspierali organizacyjnie finał
regat The Tall Ship Races 2013.
ad

YKP noszą stroje na wzór munduru oficera marynarki wojennej.
Tworzą je białe czapki, spodnie, marynarki dwurzędowe ze złotymi guzikami, mosiężnymi kotwicami i emblematami. Dzięki
prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, jachty YKP mają prawo noszenia bandery marynarki wojennej z emblematem YKP,
którym jest krzyż św. Jerzego. Każda siedziba Klubu prowadzi
niezależną działalność, czy będzie to całkowite skupienie się na
żeglarstwie sportowym, organizowaniu regat czy np. na remoncie jachtów.

Fot. Marek Wilczek
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Luksus zaklęty w czasie
Autor: Katarzyna Daria Stawczyk

Od czasów Petera Henleina, który zamknął mały sprężynowy mechanizm w niewielkim
przenośnym pudełku minęło ponad pół tysiąca lat. Od tamtej pory zegarki stały się
symbolem statusu.

z

egarki marki Rolex były traktowane przez brytyjskich lotników, jak przepustka do wolności,
by wykupić się z niewoli. Eric Clapton sprzedał
swój zegarek marki Patek Philippe za kwotę
ponad dwóch milionów funtów. Zegarek Elvisa Presleya, Omega został sprzedany za ponad
pięćdziesiąt tysięcy dolarów. To tylko niektóre
przykłady znaczenia zegarków. Dla mężczyzn
często stanowią one jedyną dopuszczalną formą biżuterii. Świadczą
nie tylko o statusie, są także wyznacznikiem sukcesu i klasy mężczyzny. Dla naszych czytelników wybraliśmy dwie luksusowe marki, by
opowiedzieć o ich wyjątkowości i ponadczasowości.
Niezwykłe zegarki z duszą

Vulcain jest marką stworzoną przez Maurice’a Ditisheima w połowie dziewiętnastego wieku. Produkowaną niemal bez przerwy
w jednym miejscu, w małej rodzinnej manufakturze w Szwajcarii.
Przez te wszystkie lata najistotniejsze dla twórców zawsze było przywiązanie do historii, autentyczność i unikalność wyrobów. – W małej
kopercie zawarta jest cała technologia zegarmistrzowska. Wszystkie
elementy są ręcznie wykonane, każdy został ręcznie wypolerowany
i poskładany – mówi Barbara Kleist, właścicielka salonu jubilerskiego Kleist w Szczecinie, jednego z dwóch miejsc sprzedających zegarki Vulcain w Polsce. Wyjątkowość marki Vulcain potwierdza fakt,
iż są one oficjalnie nazwane zegarkami prezydenckimi "Seal of the
Watch for Presidents Vulcain". Otrzymali je wszyscy prezydenci USA
od Trumana i Eisenhowera po Obamę - łumaczy Barbara Kleist.
Mężczyźni, którzy kupują zegarki Vulcain zwykle juz coś o nich
wiedzą, znają ich historię, rozumieją ich wyjątkowość. Do lubianych i bardzo cenionych modeli marki należy Nautical, który miał
premierę w 1961 roku. Jest to zegarek dla płetwonurków. Pozwala na zanurzenie do trzystu metrów. W zegarku znajdują się dwa

mechanizmy stworzone przez manufakturę Vulcain, pierwszy, który
napędza zegarek, drugi o charakterystycznym brzmieniu przypominającym cykanie świerszcza to alarm Cricet. Zegar posiada również
tablice dekompresyjne dla nurków. Co ciekawe, model Nautical to
jedyny zegarek, mechanicznie nakręcany, który jest słyszany pod
wodą. - Manufaktury mają tradycję, że zegarki limitowane – a takie są w dużej mierze zegarki Vulcain – są numerowane. Pierwszy
z zegarków z całej kolekcji oddawany jest do muzeum manufaktury.
Numer jeden jest zawsze w muzeum, a zdarzyło się, że szczęśliwym
właścicielem numeru dwa jednego z zegarków Vulcain jest mieszkaniec Szczecina – mówi z dumą Barbara Kleist.
Największa precyzja na świecie
Bulova to amerykańska marka stworzona przez jubilera Josepha
Bulova. Z czasem stała się jedną z kultowych i cenionych marek
na świecie. Tworzący ją jubiler znalazł idealny balans pomiędzy
precyzją i techniką a tym co modne i stylowe. Zegarki z linii Accutron i Precisionist są najdokładniej odmierzającymi czas mechanizmami. Nic więc dziwnego, że czasomierze Bulova poleciały
z kosmonautami Apollo 11 na pierwszy lot na Księżyc. – Bulova nie
jest jeszcze bardzo znaną marką w Szczecinie. A szkoda, bo są to
zegarki warte uwagi – mówi Monika Piaseczna, doradce klienta
z salonu firmowego Time Trend. – Dzięki temu, że stworzył je jubiler, są dopracowane i piękne. Zegarki marki Bulova są oficjalnym
prezentem prezydenta USA dla gości Białego Domu – opowiada
Monika Piaseczna. – Od sierpnia ubiegłego roku marka jest sponsorem jednego z najlepszych europejskich klubów piłkarskich
Manchester United – dodaje Monika Piaseczna. O klasie zegarków
i ich dobrej jakości chyba najlepiej świadczy anegdota, która krąży
po świecie. Mówi się, że zegarek Bulova został znaleziony na dnie
Kanału Sueskiego, gdzie przeleżał trzydzieści lat i po wydobyciu na
powierzchnię nadal chodził.

Z pasji dla Ciebie

KLEIST JUBILER
ul. Generała L.Rayskiego 20
70-442 Szczecin
www.jubilerkleist.pl
Gdziny otwarcia:
poniedziełk - piątek: 10.00 - 19.00
sobota: 10.00 - 15.00
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Disco polo
Hit czy kit?
autor: Daniel Żródlewski

Prestiż namiętnie śledzi trendy, mody i gusta. Jest jednak zjawisko, niezmiernie
popularne, ale trudne w klasyfikacji. Muzykę z gatunku disco polo zna każdy - każdy
kiedyś śpiewał czy tańczył do popularnych, prostych melodii - ale mało kto potrafi się
do tego przyznać. Czy to efekt zabawowego zapomnienia? Z czego wynika pogardliwe
traktowanie muzyki i muzyków tego kręgu, ale też jednocześnie wielki fenomen
i sukcesy, na które wskazują liczby koncertów, sprzedanych na nie biletów,
facebookowych like’ów, odsłon klipów w serwisie You Tube. Disco polo:
hit czy kit? Odpowiedź pozostawiamy Wam, Drodzy Czytelnicy.
Hubert Grygielewicz – dziennikarz muzyczny, założyciel portalu szczecinglowny.org
Osoby z mojego pokolenia disco polo znają od dziecka. Oglądanie Disco Relax, podobnie jak
Familiady było coniedzielnym rytuałem dla setek tysięcy rodzin. Potem przedstawiciele muzyki
chodnikowej zeszli do tzw. podziemia. Telewizja nie chciała już ich promować. Jednak muzyka disco wraca. Płyt disco polo w swojej kolekcji nie mam i mieć raczej nie będę. Na żadnym koncercie nie byłem, a jeśli pójdę, to tylko z zawodowej ciekawości, żeby przekonać się na własne oczy
i uszy, co tam się „wyprawia”. Tak, znam piosenki disco polo! - „Jesteś szalona”, „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”, albo „Ona tańczy dla mnie”. Zdaję sobie sprawę, że scena disco polo ma się
w tej chwili bardzo dobrze. Wystarczy spojrzeć na wyniki oglądalności Polo TV – najpopularniejszego
obecnie kanału muzycznego w Polsce. Kojarzą Państwo nazwisko Sierocki? Tak, Marek Sierocki prowadzi tam swój program! Kolejne dane: zespół Weekend w samym tylko lutym zagrał 17 koncertów,
a zdarzyło się, że cztery jednego dnia! Kto słucha, pewnie dalej będzie słuchał. Ci, którzy nie słuchali
z przekonania, nie będą tego robić. Oba stronnictwa pozostaną na swych z góry upatrzonych pozycjach. Ja wybieram to drugie, ale kim jestem, żeby na siłę wyciągać kogoś z pierwszego?
Inga Kurek-Baranowska, organizatorka koncertów, Dom Kultury „Słowianin”
„(…) Muzyka jest mową Boga. Jest może nawet samym Bogiem (…)”. Pisząc te słowa Pawlikowska
- Jasnorzewska nie miała chyba na myśli muzyki disco polo? Sądzę, że nie miała też na myśli rozrywki, ale sztukę. Dla mnie gatunek zwany disco polo, to rozrywka z cyklu: łatwa, lekka i przyjemna.
Można wydymać wargi z pogardą, można się śmiać, ale chłopaki i dziewczęta śpiewający „Majteczki
w kropeczki”, czy „Ona tańczy dla mnie” mają to gdzieś i mają swoich odbiorców w różnych kręgach.
Ja do nich nie należę, ale jako organizator imprez, mogłabym zrealizować koncert discopolowy, żeby
zarobić pieniądze, które potem wydałabym na muzykę bardziej niszową, np. koncert Lecha Janerki.
Jestem hipiską i wciąż bliskie są mi słowa Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre
serca mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. Chciałabym, żebyśmy wszyscy śpiewali…

Waldemar Kulpa, organizator koncertów, muzyk
Siłą tego stylu muzyki jest melodia lekka, łatwa i przyjemna (choć nie dla wszystkich...)
i prostota wykonawcza łatwo przyswajalna dla przeciętnego odbiorcy. Cóż począć, że ambitne gatunki
mają swoich fanów w mniejszej sile, ale zawsze tak było, że kultura, sztuka wyższych lotów odbierana
i przetwarzana była przez elity, a dla mas były inne formy, tak jak obecnie łatwe disco. Mój stosunek do
disco polo od samego początku był negatywny, a ostatnio w tym drugim życiu tego zjawiska utwierdzili mnie w przekonaniu przeróżni artyści, którzy produkowali covery przetwarzając niektóre utwory
disco polo. Co się okazało, że fajna i łatwa do przyswojenia melodia może być całkiem sympatyczna,
kiedy wykona ją inny artysta spoza kręgu panów śpiewających zniewieściałym głosem. Otóż ci często
przystojni, wysocy, męscy wokaliści kaleczą dobrą melodię śpiewając jak parodię dany utwór. Wykonawcy rockowi, jazzowi czy nawet popowi obrabiając utwór, który wcześniej wykonywany był przez
zespół disco polo sprawiają, że nagle jest to normalnie zaśpiewana, dobrze zaaranżowana piosenka.
Weźmy na ten przykład "Ona tańczy dla mnie" w wykonaniu Cezika. Nie gram, nie śpiewam, nie puszczam i nie organizuję imprez i koncertów z disco polo. Choć jak wszyscy wiemy wiele osób lubi disco
polo, to trzeba powiedzieć, że też wiele osób lub śmieciowe jedzenie z popularnych sieci, a tylko
nieliczni jedzą zdrowe i smaczne potrawy... Każdy ma prawo wyboru...
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Intelektualne lalala
rozmawiał: Daniel Żródlewski

Disco polo z ambicjami? Szczeciński wokalista Paweł Sałdan próbuje przekonać,
że muzyka którą wykonuje to nie tylko „dupy, cycki i puste lalala”.
Artysta ma do spełnienia misję.

p

aweł Sałdan – muzyk disco polo?
Mam wydawcę disco polo, jestem promowany przez kanały telewizyjne i stacje radiowe, które taką muzykę promują, więc mam przypiętą
łatkę, ale mi to absolutnie nie przeszkadza.
Disco polo ma się świetnie, mam wrażenie,
że wręcz przeżywa swój renesans…
Dziś dobra piosenka wydana w branży disco polo różni się od
dobrych zagranicznych tanecznych produkcji tylko tekstem. Jest
inna produkcja, inna technologia, inny sprzęt, ta muzyka brzmi po
prostu lepiej. Są zagraniczni producenci, jest profesjonalny rynek.
Disco polo wielu uważa za obciach, wstydzisz się?
Nie. Ale jestem pewien, że to zawsze będzie obciach, bo niestety żyjemy w takim kraju, w którym jeżeli coś jest fajne, to trzeba to
skrytykować.
Co zatem różni Twoją muzykę od tego wyszydzanego disco
polo?

Na pewno teksty. Moje piosenki są o czymś, słuchacze identyfikują się z tymi tekstami. Piszę o tym co sam przeżyłem, co przeżyli moi
znajomi. Staram się o jakość intelektualną.
Masz wykształcenie muzyczne?
Jestem po Państwowej Szkole Muzycznej w Szczecinie. Grałem
osiem lat na fortepianie i pięć lat na gitarze… do tego był jeszcze
chór, kształcenie słuchu, nauka o muzyce. Umiem czytać nuty.
Do czego muzyczne wykształcenie może się przydać w disco
polo?
Trzymam się zasady harmonii w muzyce. A to jest gwarancja jakości występów na żywo. Często zdarza się, że na płytach disco polo
jest żyleta, a na żywo… często nawet nie dopuszcza się niektórych
wykonawców do koncertowania, żeby śpiewali live, bo wtedy publika po prostu głuchnie. Mi to nie grozi.
Patrząc na niektóre teledyski można też oślepnąć?
Większość teledysków do piosenek disco polo, nieważne czy są
o miłości, polityce, o babci z dziadkiem, mają…
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że to dla mnie. Część utworów to zagraniczne licencje. Ale ja się nie
podpisuję pod nimi jako autor, jak niektórzy z artystów.
Recepta na przebój?
Nie mam takiej recepty. Czasem hitami stają się gnioty… To pokazuje, że duża część naszego społeczeństwa nie słucha muzyki
głębiej. Ma wpaść w ucho i tyle. Ja nie chcę iść za takim kanonem.
Ale masz świadomość, że w disco polo odbiorca jest mniej wymagający.
Nie wierzę, że na dyskotece ktoś będzie się doszukiwał głębszych
treści w tekście…
Jeśli mam wyjść na scenę czy nagrać piosenkę prostą jak drut,
nie będę czerpał z tego satysfakcji. To będzie dla mnie męczarnia.
Piszę piosenki w stylu hymnów, do czegoś nawołujące… pokaż na
co Cię stać, możesz mieć to co chcesz…
… hmmm edukator.
To tak niechcący wychodzi, potem ludzie do mnie piszą, że dzięki tej piosence coś w nich się zmieniło, że dzięki tej piosence „wyszłam i poznałam faceta”. To naprawdę cieszy. Nie chodzi o to, żeby
zarobić.
No właśnie – zarobić. Da się z disco polo wyżyć?
Nie da się określić sprzedaży płyt, dziś rządzą nami chomiki, latające po Internecie empetrójki. Zresztą w disco polo jest taka dziwna
praktyka, że wszyscy umieszczają swoje piosenki w sieci za darmo,
a potem się dziwią, że nie trafiają do nich żadne tantiemy. Ja tego
nie robię. Moje płyty można kupić w niektórych sklepach muzycznych, są też na przykład na stacjach benzynowych.
Paweł Sałdan – ambitny disocpolowiec?
Nie idę na łatwiznę. Chciałbym jakością prześcignąć samego siebie.
Dziękuję za rozmowę.

Muzyka disco polo pobija w Polsce rekordy popularności.
Obecnie numerem jeden jest zespół Weekend. „Ona tańczy dla mnie" to ich największy przebój. Do dziś na kanale
YouTube obejrzano go 68 mln razy. Historia disco polo sięga
lat 80. kiedy nazywano ją muzyką chodnikową. W 1993 roku
szef wytwórni Blue Star Sławomir Skręta nazwał ją disco polo.
Nazwa pochodzi od popularnego w Polsce italo disco, stylu
muzycznego, który opiera się na tym samym patencie co rodzimy wynalazek.
Popularność disco polo nie słabnie, co minutę 42 tys. Polaków
słucha któregoś z przebojów. Nawet jeśli nie przyznajemy
się, że jesteśmy wielbicielami gatunku to rozpoznajemy klasyki kanonu, takie jak „Jesteś szalona” grupy Boys, „Bierz co
chcesz” Shazzy czy wspomniane „Ona tańczy dla mnie”. Wielu
wykonawców nie związanych z nurtem, wykorzystało jego popularność i nagrało piosenki utrzymane w tym duchu, m.in.
Krzysztof Krawczyk, Marek Konrad, Bohdan Smoleń. Gatunek
doczekał się własnych stacji telewizyjnych takich jak Polo TV
i dotarł do oficjalnych rozgłośni radiowych.

…dupę z cyckiem…
O tak… (śmiech) mają dupę z cyckiem i to nie jedną. Tam jest
jeden wokalista, który nie wygląda jakby te dupy z cyckiem na niego leciały, ale myśli, że tak jest… Te dupy z cyckiem to 90 procent
teledysku i już nie da się odróżnić, która dupa jest od którego cycka. A ja chcę inaczej. Bez dupy i cycka. Bez limuzyn sprowadzanych
z USA, jaguarów i innych… po prostu pudełkowa, prosta produkcja… w której ważna jest muzyka i tekst.
Wróćmy do muzyki, jaki jest Twój udział w komponowaniu?
Zdarzyło mi się być współkompozytorem piosenki, ale, póki co
nie biorę się jeszcze za to… Najczęściej dostaję od producentów
robocze wersje utworów. Słucham ich i mówię – ta nie, ta nie, tamta
nie, ale nagle: o tak! Tu widzę siebie, wiem o czym zaśpiewać, wiem
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Prestiżowe Wnętrzne

Estetyczna metamorfoza
Autor: Izabela Magiera- Jarzembek / foto: Przemysław Bera

Jak stworzyć klinikę funkcjonalną i przytulną jednocześnie? Jak połączyć surowość gabinetów zabiegowych z oryginalnym wystrojem?

a

gata Pleśniarowicz, to architekt wnętrz. Za
projekt kliniki Aesthetic Med zdobyła m.in.
nagrodę w kategorii: Modne Miejsce podczas
Warsaw Fashion Street 2008. Jej uważne oko
dostrzega atuty każdego miejsca, dzięki czemu powstają wnętrza nietuzinkowe i z charakterem. My pokażemy realizację, która jest jej szczególnie bliska. To
klinika Aesthetic Med, dr Andrzeja Dmytrzaka. W zupełnie nowej
odsłonie.
Pierwsze wrażenie po wejściu do kliniki, to ogromna przestrzeń,
podkreślona dwoma kolumnami. Jest tu przestronny hall z recepcją, w której wzrok przyciągają dwa obrazy znanej malarki Joanny
Sarapaty, nadając charakter i wyznaczając klimat tego miejsca.
– Obrazy, które kupiliśmy z mężem, podczas wernisażu Joanny
Sarapaty w Sopocie, stały się inspiracją do koncepcji kolorystki –
opowiada Agata Pleśniarowicz. – W klinice dominuje stonowany,
szary błękit. Odcienie na ścianach wybrałam celowo, bo dają wiele możliwości. Kolor może wydawać się nieco zimny, ale dobrze
komponuje się z wieloma barwami i stanowi dla nich doskonałe
tło. Dzięki temu we wnętrzu możemy swobodnie łączyć także różne
materiały, te surowe i te delikatne.
Posadzka hallu to surowy naturalny kamień, połączony z olejowanym jesionem schodów. Warto podkreślić, że elementy drewniane, były wykonane przez stolarzy ze szczecińskiego Pogodna,
a nad całością budowlaną czuwał architekt, prezes SARP-u Marek
Orłowski. Styl i charakter kliniki uzupełniają drobiazgowo dobrane
detale. Lampy, meble holenderskiej marki Eicholtz, aluminiowe
i błyszczące, mocno blikują w świetle lamp, a złote ramy obrazów

Joanny Sarapaty i Przemysława Cerabież – Tarabickiego przełamują
ascetyczność kliniki. Dopełnieniem całości są świeże kwiaty, świece.
Złoto i srebro – kolory pozostające w antagonizmie, tutaj doskonale
harmonizują ze sobą, a w połączeniu z szarością ścian tworzą spójną kompozycję.
– Oświetlenie, to jeden z najważniejszych elementów wnętrza.
Ważne jest, by światło „spływało” z różnych poziomów, a lampy
i kinkiety tworzyły specyficzny nastrój korytarzy – dodaje projektantka.
Sama klinika, to nie tylko wyszukany design, ale i funkcjonalność.
Pierwotnie klinika miała 400 metrów teraz jest ich ponad 1000, co
dało ogromną przestrzeń i możliwość wydzielenia stref: konsultacyjnej, zabiegowej i operacyjnej. Znajdziemy tu dwie sale operacyjne
i aż 18 łóżek dla pacjentów. Jest także kuchnia i przytulna jadalnia,
w której króluje nowoczesny obraz „Diany na łowach”, autorstwa
Michała Zaborowskiego.
– Powiększyliśmy klinikę o jadalnię i dodatkowe pokoje dla pacjentów, co pozwala na zapewnienie im opieki, tak długo jak jest
to niezbędne po operacjach – dodaje Agata Pleśniarowicz. – Są tu
także oddzielne gabinety konsultacyjne naszych specjalistów, a także dietetyka, endokrynologa, ortopedy i psychologa. Tak szeroka
gama usług pozwala nam na podejście holistyczne do każdego
pacjenta.
– To miejsce, w które włożyłem dużo emocji i pracy – podsumowuje dr Andrzej Dmytrzak. – Jest moją wizytówką i odpowiada
wszelkim standardom nowoczesnej kliniki. To ukoronowanie mojej
wieloletniej pracy i cieszę się, że mogę zapewnić personelowi oraz
pacjentom tak doskonałe warunki.

design

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Nowa
jakość życia
Podłogi z drewna korkowego są cieplejsze od kafli, trwalsze i łatwiejsze w pielęgnacji
od innych rodzajów podłóg. To światowy trend w sztuce projektowania wnętrz.
W stu procentach naturalne, bezpieczne dla dzieci, zdrowe dla alergików, tłumią hałas
i doskonale nadają się na ogrzewanie podłogowe. Dostępne są w wielu kolorach,
spełnią marzenia najbardziej wymagających klientów.

design

Studio Dobrej Podłogi
ul .Bohaterów. Warszawy 34/35
(teren dawnej hali Weglobudu)
Tel .FAX 91 48 47 062
Tel kom. 501 138 913
www.studiodobrejpodlogi.pl

Zapraszamy do jedynego
specjalistycznego sklepu
Domu Korkowego
w Szczecinie
poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00
sobota 10.00 - 14.00
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Wygodne przyjemności

Set rattanowy XXL

Któż z nas nie lubi odpoczywać w komfortowych warunkach?
Meble Beliani gwarantują wygodę i relaks.

w

Meble rattanowe Capri

iosna blisko, więc dobrze jest pomyśleć o chwilach beztroski z kubkiem
kawy na tarasie lub lampką wina
w ogrodzie. Aranżacja takiego wiosennego salonu stworzy odpowiedni
nastrój, a meble ogrodowe nadadzą
otwartym przestrzeniom odrobinę luksusu. Meble Beliani z polyrattanu, drewna, aluminium, betonu to wysoka jakość, która posłuży
nam na wiele sezonów a jako synonim komfortu i elegancji pozwolą

Kosz rattanowy Sylt

nam choć na moment przenieść się w zupełnie inne miejsce.
Wewnątrz domu możemy zrelaksować sie na jednej z eleganckich
sof, kanap czy łóżek. Wszystkie zostały wykonane z doskonałych
materiałów. Dominuje poliester, skóra, lite drewno i chrom. Dla koneserów i wielbicieli rzeczy niebanalnych Beliani ma łóżka… wodne. Te designerskie meble wykonane są w dużej części z naturalnej
skóry i stanowią atrakcyjną alternatywę dla klasycznego łóżka.
Meble Beliani są niepowtarzalne. Pasują do każdego wnętrza, tarasu czy ogrodu, będąc jednocześnie: funkcjonalne i wygodne.

www.beliani.pl

design

Sofa Chesterfield beżowa

Sofa Umea szara

Sofa Rotunde biała

www.beliani.pl
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design

Łóżko Nantes białe

Łóżko Paris szare

Łóżko Lille czarne

www.beliani.pl
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Ona i On - duet
(prawie) doskonały
Codziennie do naszej kliniki medycyny estetycznej zgłasza sie wiele pacjentek
pragnących poprawić swój wygląd – mówi dr Piotr Zawodny. - Obserwujemy
też coraz większe zainteresowanie zabiegami wśród mężczyzn.

p

w miejscu nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Dlatego zabieg jest
w pełni bezpieczny i bezbolesny.
Przez 5 tygodni Pani Anna i Pan Mateusz przychodzili na zaplanowane zabiegi. Był to przyjemny i relaksujący okres. Po 6 zabiegach
bez wysiłku i drakońskich diet udało się osiągnąć zadawalające
efekty. Pani Anna straciła 4 cm w obwodzie , a co najważniejsze
poprawiła się jej kondycja skóry, natomiast Pan Mateusz „zgubił”
5 cm w pasie i zmienił garderobę. Dla Anny i Mateusza, to tak naprawdę początek do zmian, jakie mogą sami wprowadzić w swoim
życiu. Pani Ania zapowiedziała, że na pewno wróci do naszej kliniki
i skorzysta z innych zabiegów, gdyż nabrała pełnego zaufania do
tego miejsca. Pan Mateusz przełamał wstyd i przełamał obiegową
opinię, że mężczyzna w klinice medycyny estetycznej to „niemęskie
zjawisko”.
Najważniejszym efektem przeprowadzonej kuracji były nie tyle
zgubione centymetry, ale przede wszystkim poprawa samooceny
i uśmiech, jaki zagościł na twarzach naszych pacjentów.

oczątkowo są lekko zagubieni i nieco zawstydzeni
wizytą w takim miejscu. Jednak przyjazna atmosfera jaka panuje w klinice szybko pomaga zapomnieć o dotychczasowym dyskomforcie. Tak było
też w przypadku naszych bohaterów Anny i Mateusza, małżeństwa
z kilkuletnim stażem. Pani Anna zgłosiła się na konsultację z dość
powszechnym problemem, gdyż po dwóch ciążach w okolicy brzucha pojawił się nadmiar tkanki tłuszczowej, a skóra straciła swoją
jędrność i elastyczność. Pan Mateusz, który przybył do kliniki jako
osoba towarzysząca był jedynie wsparciem dla swojej żony. Jednak podczas konsultacji, na jaw wyszedł jego kompleks w postaci
,,oponki” na brzuchu i bokach. Nasza para wspólnie poddała sie
terapii 6 zabiegów technologii Vanqish - czyli nieinwazyjnej metodzie redukcji tkanki tłuszczowej i modelowania sylwetki, która działa bez kontaktu ze skórą, gdyż głowica emitująca pole umieszczona
jest w odległości 15 mm od ciała. Dzięki emisji pola elektromagnetycznego temperatura niszcząca komórki jest wytwarzana tylko
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Dobre wibracje
Biegasz, pływasz, jeździsz na rowerze, chodzisz na zajęcia fitness jednak ciągle
myślisz o tym, by dorzucić do swojego planu treningowego coś nowego? Może czas
na Power Plate? Metoda z powodzeniem stosowana przez Madonnę czy Stinga
jest dostępna w Szczecinie.

t

rening wibracyjny znany jest już od dawna. Jednak
osób, które o nim słyszały wciąż jest stosunkowo niewiele. Inni podchodzą do tematu z dystansem i przymrużeniem oka. Jak naprawdę wyglądają ćwiczenia na
platformie wibracyjnej i jakie dają korzyści? A wachlarz korzyści
jest niezwykle szeroki – od poprawy krążenia, zmniejszenia tkanki
tłuszczowej i wzmocnienia mięśni przez detoksykację organizmu
i zwiększenie gęstości kości po regulację gospodarki hormonalnej, wyraźną redukcję cellulitu i ujędrnienie skóry. – Przede wszystkim, ćwiczenia na Power Plate powodują osiągnięcie efektów
w bardzo krótkim czasie – mówi Iwona Linke, instruktorka fitnessu
z gabinetu urody Planet Spa, w którym platformy pojawiły się jako
jedne z pierwszych w Polsce. – Do uzyskania zadowalających efektów wystarczy 12-17 minut ćwiczeń, trzy razy w tygodniu, a każda sesja odpowiada 1, 5-godzinnemu treningowi na siłowni. Ten
rodzaj ćwiczeń angażuje ponad dwa razy więcej mięśni niż przy
zwykłym treningu.
Skąd się wzięło?
Popularność na świecie wzrosła dzięki stosowaniu go przez takie
gwiazdy, jak Madonna, Kylie Minogue, Claudia Schiffer, David Beckham czy Sting. Jednak metoda treningu wibracyjnego była znana
już w latach 60 - tych. - Wykorzystywana była wtedy m.in. przez radzieckich kosmonautów, a do fitnessu wprowadzili ją trenerzy olimpijscy – mówi Iwona Linke.

fot. Jarosław Gaszyński
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Jak działa?
Platformy wibracyjne Power Plate przenoszą drgania na ciało,
stymulując naturalne reakcje całego organizmu w trzech płaszczyznach. Pulsujące fale energii przyspieszają skurcze mięśni do nawet
50 razy na sekundę, jednocześnie nie obciążając nadmiernie naszego ciała. – Ale same wibracje nie wystarczą – twierdzi Iwona Linke
z Planet Spa. – Power Plate nadaje się dla każdego bez względu na
wiek, jednak podstawą jest trening personalny indywidualnie dobraR

E
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ny do kondycji fizycznej. Zestaw ćwiczeń najlepiej wykonywać pod
okiem doświadczonego instruktora. Dziś trening wibracyjny stosuje
się w rehabilitacji, ale nie tylko. Aktywne osoby ćwiczą na przyrządach typu Power Plate, by zwiększyć także swoją kondycję i wytrzymałość.
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ZADBAJ O CIAŁO NA WIOSNĘ!
*w marcu 20% rabatu na Power Plate!
al. Wojska Polskiego 70, Szczecin, tel. 607 394 074 lub 510 125 100
www.planetspa.szczecin.pl, www.facebook.com/planetspaszczecin

jest nowoczesną placówką, świadczącą usługi medyczne na najwyższym poziomie.
Naszym pacjentom zapewniamy kompleksową opiekę w siedemnastu specjalizacjach
medycznych. Nasi specjaliści posiadają długoletnie doświadczenie kliniczne. Rok 2013
przyniósł nam najwyższe wyróżnienie ze strony pacjentów, Consilius otrzymał Laur Pacjenta.

NOWOŚĆ

MEDYCYNA ESTETYCZNA
dr n. med. Andrzej Dmytrzak
dr n. med. Tomasz Hamera

Zapewniamy opiekę w zakresie:
° Kardiologia
° Ortopedia
° Chirurgia żył , Flebologia
° Urologia
° Laryngologia
° Okulistyka
° Ginekologia
° Endokrynologia
° Onkologia
° Neurologia
° Ortodoncja
° Periodontologia

Nasza oferta obejmuje również:
° Diagnostyka laboratoryjna
° USG i RTG
° Rezonans magnetyczny
° Tomograﬁa komputerowa
° Biopsja cienkoigłowa
° Diagnostyka kardiologiczna (echo serca
i próba wysiłkowa)

tel. 91 577 55 66
Centrum Medyczne Sp. z o.o. rejestracja@consiliuscm.pl
Rejestracja on line www.rejestracja.consiliuscm.pl kom. 512 092 551
ul. Staszica 9-15
kom. 519 646 746
73-110 Stargard Szczeciński www.consiliuscm.pl

PRASUJEMY ZMARSZCZKI
1Q Lift - Multifunkcyjne Żelazko Przeciwzmarszczkowe
Rewolucyjne, skomputeryzowane urządzenie
do BEZOPERACYJNEGO liftingu i regeneracji skóry
Efekty zabiegów / działanie:
- wygładzenie skóry, zmniejszenie zmarszczek,
działanie liftingujące
- wzmocnienie, regeneracja i poprawa ukrwienia mięśni
- pobudzenie naturalnych procesów regeneracyjnych
- zwiększenie masy mięśniowej polepsza napięcie skóry
- poprawa kolorytu i stanu skóry
- stymulacja cyrkulacji krwi oraz zwiększenie dotlenienia
i odżywienia tkanek skóry i mięśni
C.M.C. KLINIKA URODY CELINA MILEJKO
SZCZECIN, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 109/4 IP.
TEL. +91 485 00 20, +506 509 225 WWW.CMCKLINIKA.PL
C.M.C. HURTOWNIA KOSMETYKI PROFESJONALNEJ CELINA MILEJKO
SZCZECIN, UL. JAGIELLOŃSKA 75

Już od 2004 roku C.M.C. Cosmetics Hurtownia Kosmetyki
Profesjonalnej Celina Milejko cieszy się ogromnym
uznaniem wśród swoich klientek. Oferujemy profesjonalne
kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, stóp i wizażu.
Dzięki ogromnemu doświadczeniu w branży
kosmetologicznej otwarta została C.M.C. Klinika Urody
Celina Milejko w której wykonywane są profesjonalne
zabiegi zgodnie z najnowocześniejszymi trendami.
Jeden z nich przedstawiamy Państwu w tym numerze...

Dotyk jedwabiu

R E K
fot. Dagna Drążkowska

w

Japonii ukochanym składnikiem kosmetyków
pielęgnacyjnych jest jedwab, a właściwie jeden
z jego gatunków – koishimaru. Znajdziemy go
w każdym produkcie Sensai (Dotyk), jednej z najbardziej ekskluzywnych marek kosmetycznych na świecie.
- To połączenie tradycji i nowoczesnej technologii – o Sensai
opowiada kosmetolog Aneta Raczyńska z salonu Aroma & Beauty.
– Jego podstawowym składnikiem jest jedwab, ale te najbardziej
zaawansowane technologicznie kosmetyki sięgają aż do genetyki.
Ta mająca swoje korzenie w XIX wieku marka nie jest łatwa w użyciu. Tu każdy produkt ma swoje miejsce, ważna jest też kolejność
i sposób jej użycia. Każda pani, która zdecyduje się na japoński styl
pielęgnacji, uczy się jak go prawidłowo stosować. A jakie są efekty?
- Japończycy stosują filozofię anti – aging, czyli zalecają stosować
kosmetyki zapobiegające starzeniu się już między 20, a 30 rokiem
życia – wyjaśnia kosmetolog. – Co ważne kremy czy inne produkty
Sensai nie działają tylko na powierzchni skóry, ale także w jej wnętrzu. Przy tym wszystkim mają lekką konsystencję i piękny zapach.
Efekty są znakomite.
Zabiegi Senasi to także inna jakość. Już same nazwy, czy to zabiegów na twarz, jak Shirabe (Zestrojenie), czy na ciało – Oto (Szelest)
mają w sobie coś metafizycznego.
- Duch – skóra - ciało, te trzy hasła przyświecają japońskiej pielęgnacji – wymienia Aneta Raczyńska. – Np. masaże, które zawierają
elementy shiatsu i współczesnego masażu, muszą mieć specjalną
oprawę. Muzyka, światło, temperatura, nawet herbata pita przed
zabiegiem - wszystko jest istotne. I co najważniejsze, każdy masaż
nie tylko relaksuje, ale też ma właściwości terapeutyczne – naprawia
ciało i poprawia samopoczucie.
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Czego mogłybyśmy się nauczyć od
Japonek, oprócz pewnego rodzaju
powściągliwości w zachowaniu?
Celebrowania własnej urody, bowiem nikt
tyle czasu nie spędza co mieszkanka Kraju
Kwitnącej Wiśni na jej pielęgnacji. Zwykłe
zmycie makijażu urasta do rangi rytuału,
oczywiście z użyciem odpowiednich
kosmetyków.
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Błysk zdrowego uśmiechu
Lasery znajdują doskonałe zastosowanie w stomatologii. Korzyści płynące z ich
działania w praktyce tworzą długą i imponującą listę. Przede wszystkim dla pacjentów,
dla których wizyta u dentysty zamienia się w czystą przyjemność.

z

Iwona Pawlak
stomatologiczny bez choćby jednego z kilku typów laserów dentystycznych – stwierdza dr Pawlak. – W polskich warunkach przede
wszystkim stosowane są lasery terapeutyczne zaliczane do laserów
małej i średniej mocy.
Dobrym przykładem właściwości, jakie posiada laser jest wybielanie zębów, które staje się coraz bardziej popularnym zabiegiem
– Wybielanie to różni się trochę od klasycznego skróconym czasem zabiegu i szybszym efektem. Nadwrażliwość zębów też jest
mniejsza niż po użyciu zwykłej lampy- zachwala stomatolog. – Ponieważ wszystkie środki wybielające mają praktycznie ten sam skład
(nadtlenek wodoru lub nadtlenek karbamidu -oba rozkładają się
do aktywnego tlenu i to właśnie tlen wnikając pomiędzy pryzmaty szkliwa powoduje rozpad barwników wewnątrz struktury zęba)
dość istotny jest sposób ich aktywacji i akceleracji. Laser ze wszystkich dostępnych urządzeń na rynku ma najlepsze wyniki.
ad

abiegi wykonywane techniką laserową są bezbolesne
i w zasadzie bezkrwawe, co zapewnia dobre samopoczucie pacjenta oraz lepszą widoczność pola operacyjnego – wyjaśnia dr Iwona Pawlak z Este Dent. – Rany
goją się szybko, nie pozostawiając blizn. W aseptycznej terapii laserowej nie grożą również żadne powikłania, co skraca znacznie czas
leczenia i sprawia, że nie ma potrzeby dokonywania korekt.
Laser używany jest m.in. w mikrochirurgii, np. w plastyce dziąseł
i stomatologii zachowawczej, która leczy wczesne zmiany próchnicowe. Jest również niezawodny w wybielaniu zębów czy w biostymulacji – pomaga w przyspieszaniu gojenia ran i zębodołów po
ekstrakcji zębów. Ponadto posiada szerokie spektrum działania antyseptycznego, prawie 100 proc. bakterii, wirusów i grzybów jest
niszczona.
– Współcześnie trudno wyobrazić sobie nowoczesny gabinet
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stomatologia estetyczna
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Iwona Pawlak

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
ul. Mickiewicza 172/3, 71-200 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmial.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973
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Wszystko o dietach
Odchudzać się czy nie odchudzać? Która dieta jest skuteczna, a której należy unikać.
Dietetyczka dr Edyta Balejko z Sonomed rozprawia się z mitami na temat diety.

g

łodówki oczyszczają organizm i należy raz na jakiś
czas zrobić sobie post
MIT Prawda jest taka, że trwająca dłużej jak 3 dni głodówka stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia i życia.
Przez trzy dni na pewno nie schudniemy. Im dłużej trwa głodówka,
tym większe jest ryzyko wystąpienia hipoglikemii i zatrucia ciałami
ketonowymi. Głodując tracimy spore ilości wody, co jest złudnym
zjawiskiem, sugerującym spadek wagi. Odwodnione i zakwaszone organizmy odczuwają poważne osłabienie i złe samopoczucie.
Ponadto po zakończeniu głodówki zwiększa się ryzyko wchłaniania
szkodliwych substancji w jelitach oraz nieunikniony efekt „jo-jo”.
Żeby schudnąć, należy ograniczyć liczbę posiłków
MIT Nieprawdą jest, że im mniej zjesz tym szybciej schudniesz.
Dziennie należy przyjmować regularnie 5 – 6 posiłków, zapobiegając skokom poziomu glukozy we krwi, przez co zabezpieczymy się
przed uczuciem głodu. Zalecane jest spożywanie częstszych, ale za
to mniejszych posiłków.
Produkty „light” nie tuczą
MIT Produkty typu „light”, które są zazwyczaj wysoko przetworzonymi, spożywane w nadmiernych ilościach, mogą mieć negatywny
wpływ na nasze zdrowie. Ponadto mogą zawierać również wiele
sztucznych substancji dodatkowych. Istotnie, mają niższą wartość
energetyczną jednak: cukier zastępowany jest tłuszczem, bądź
tłuszcz – cukrem. W rezultacie spożywając w nadmiarze artykuły
typu „light” istnieje ryzyko przyjęcia więcej energii niż organizm
nasz potrzebuje.
Błyskawiczne diety powodują szybkie pozbycie się zbędnych
kilogramów
MIT Istnieją diety, kuszące obietnicami spadku masy ciała i uzyskaniem rozmiaru idealnego, najczęściej 7 dni przed Sylwestrem
lub urlopem. Deklarując 1000 – 1200 kcal oszukują, bo w rzeczywistości dzienna podaż energii nie przekracza 700-800 kcal. Są to
wartości zbyt niskie, by organizm mógł prawidłowo funkcjonować.
Dlatego też, takie „głodzenie” nie może trwać zbyt długo. Często
stosujący niefizjologiczne diety skarżą się na złe samopoczucie,
apatie, brak energii i chęci do aktywnego spędzania czasu. A jeśli
nawet dotrwamy do końca, wracamy do naszych przyzwyczajeń
i błędów żywieniowych, płacąc efektem „jo-jo”.
Suplementy wspomagają odchudzanie
MIT Nie dajmy się nabrać na złudne działania preparatów i tabletek
na odchudzanie oraz mieszanek proteinowych „ zamiast posiłków”. Te
ostatnie zawierają zestaw składników odżywczych, których bioprzyswajanie bywa wysoce wątpliwe. Ponadto naukowcy zaobserwowali
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Edyta Balejko, dietetyczka
bardzo ryzykowne przyjmowanie na własną rękę suplementów witaminowo – mineralnych. Wśród nich są też te specyfiki, które mają
pomóc w pozbyciu się zbędnych kilogramów. Wiele z nich zawiera
w nadmiarze np. selen i kwas foliowy, który może zwiększać zachorowalność na niektóre nowotwory czy choroby układu sercowo –
naczyniowego.
Węglowodany tuczą
MIT / FAKT Należy pamiętać, iż węglowodany są niezbędne
w naszej diecie, należy jednak wybrać te złożone (ciemne pieczywo,
ryż i makarony brązowe, grube kasze) nie proste ( jasne pieczywo,
makarony, biały ryż). Warzywa i owoce także mają kalorie. Dokonując wyboru, kierujmy się wartością indeksu glikemicznego (IG),
np. bardzo dojrzałe banany zastąpmy mniej dojrzałymi, gotowaną
marchew – surową.
Żeby utrzymać dobrą wagę wystarczy uprawiać sport
FAKT Racjonalną dietę należy połączyć z aktywnością fizyczną.
Pamiętajmy, że osoby z otyłością II i III stopnia nie powinny uprawiać sportów dynamicznych, oszczędzając w ten sposób stawy
i kości. Obsesyjne liczenie kalorii wprawi nas jedynie w złość i stan
zniechęcenia.
Reasumując, proces odchudzania warto rozpocząć od porad dietetyka. Wykwalifikowany dietetyk na podstawie precyzyjnego wywiadu, wyników analizy składu ciała oraz badań lekarskich, dobierze
indywidualną dietę opartą o nasze predyspozycje smakowe.
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AURELIA KALICZYŃSKA
zaprasza swoich “starych” i nowych pacjentów
do gabinetów w:

Szczecinie
ul. Langiewicza 19/9
tel. 48 91489 32 00

Szczecinku
ul. Armii Krajowej 6b
tel. 48 94 372 07 36

aurelia.kaliczynska@kaliczynska.pl
www.kaliczynska.pl
kom. 666 641 651
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zdrowie i uroda

EKSPERT
RADZI…
dr n.med. Piotr Zawodny
lekarz medycyny estetycznej
Mam 55 lat i nigdy nie korzystałam z zabiegów medycyny
estetycznej. Na twarzy pojawiają się coraz bardziej widoczne
zmarszczki w okolicy oczu, a policzki nie są już takie jędrne jak
dawniej. Czy nie jest jeszcze za późno, aby pozbyć się tych defektów na twarzy?
Krystyna, 55 lat

Mam 40 lat i jestem po intensywnej kuracji odchudzającej.
Schudłem ponad 20 kilogramów. Niestety jedynego efektu nie
udało mi się uzyskać pomimo wielu wyrzeczeń - podwójnego
podbródka. Czy istnieje nieoperacyjna metoda na pozbycie się
tego problemu?
Leszek, 40 lat

Wyraźne zmarszczki, cienka, pozbawiona gęstości i często przesuszona skóra okolicy oczu to częste bolączki naszych pacjentek. Podobnie jak utrata pierwotnego owalu twarzy, jędrności i sprężystości
skóry, pogłębiające się bruzdy nosowo - wargowe, tworzące się linie
marionetki i opadające policzki. Możliwości jest wiele. Istotny jest prawidłowy dobór terapii. Ważne jest nie tylko cofanie procesów, które
już nastąpiły, ale także działanie stymulujące, odżywcze i mobilizujące
skórę - spowalniające procesy dalszego jej starzenia. Thermolifting
Zaffiro, Ulthera czy nici podwieszające to tylko niektóre z rozwiązań.
Warto również wspomnieć o mezoterapii, botoksie czy terapii pomostowej z wykorzystaniem lasera frakcyjnego, które pomogą odzyskać
wyraźne spojrzenie nawet w najbardziej zaawansowanym procesie
starzenia. Efektywność w dużym stopniu zależy nie tylko od stanu wyjściowego skóry, ale od chęci pacjenta, jego sumienności i ścisłego
przestrzegania zaleceń przez cały okres trwania terapii.

Podwójny podbródek wynika z tendencji do gromadzenia się
tkanki tłuszczowej w tej okolicy oraz wiotkości tkanek podskórnych
i skóry, szczególnie po utracie tak dużej wagi. Zabiegi nieoperacyjne, które w szczególności polecam to lifting Ulthera, Acculift
laserem lipolitycznym AccuSculpt, oraz nici podwieszające tkanki.
Terapia dobierana jest indywidualnie w zależności od nasilenia
problemu. Zabiegi mają na celu zmniejszenie objętości tkanki
tłuszczowej (lipoliza laserowa AccuSculpt), obkurczenie wiotkiej
skóry (Ulthera), poprawę owalu twarzy oraz efekt liftingu (nici, Ulthera). W trudniejszych przypadkach aby spotęgować działanie
i przyspieszyć efekty polecam terapie skojarzone, wykorzystujące
więcej niż jedną metodę.

Ponad rok temu urodziłam dziecko. Niestety po ciąży zostały
mi brzydkie rozstępy na brzuchu. Czy są jakieś metody, które poprawią wygląd skóry mojego brzucha?
Ewa, 28 lat
Bardzo ważne w terapii rozstępów jest wczesne rozpoczęcie zabiegów poprawiających wygląd skóry. Świeże rozstępy łatwiej ulegają remodelingowi niż rozstępy wieloletnie. Czerwone zabarwienie
rozstępów świadczy o krótkim czasie ich powstania. W takim przypadku efekty zabiegów są najkorzystniejsze. Z mojego doświadczenia wynika, że podstawą sukcesu terapii jest odpowiednio dobrany
laser frakcyjny i zastosowanie go w optymalnym okresie i z odpowiednią częstotliwością. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja na
powstający problem. Doskonałe efekty poprawy wyglądu i struktury skóry pokrytej rozstępami osiąga się terapią laserem frakcyjnym
w monoterapii lub w terapiach skojarzonych z innymi zabiegami.

Po domowej depilacji bardzo często zdarza się, że włoski zaczynają wrastać w skórę, powodując ból, zaczerwienienie i krostki. Od dłuższego czasu myślę o depilacji laserowej. Czy ten zabieg może nasilić ten problem?
Aneta, 37 lat
Laseroterapia jest rodzajem terapii leczniczej w przypadku nawracających stanów zapalnych w okolicy ujść mieszków włosowych. Najlepszym sposobem walki z niechcianym i kłopotliwym
owłosieniem jest laser o selektywnej i optymalnie dobranej długości fali. Przekazywana do struktur mieszka energia powoduje
jego zniszczenie oraz zatrzymanie produkcji włosa. Inne metody
usuwania owłosienia dostępne na rynku czasowo usuwają włos
(depilacja mechaniczna lub chemiczna), co w połączeniu ze
wzmożonym rogowaceniem skóry powoduje kłopotliwe „wrastanie włosów” oraz problematyczne stany zapalne. W przypadkach
skrajnych np. torbieli włosowych standardem postępowania na
świecie jest uzupełnienie leczenia chirurgicznego odpowiednio
dobraną laseroterapią.

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

DOMY
NA
SPRZEDAŻ

Seminarium
z ust
Makijaż permanentny będący idealnym
rozwiązaniem dla aktywnych kobiet, które
lubią dbać o swój wygląd staje się coraz
bardziej popularny. Pod koniec lutego
w Szczecinie odbyło się pierwsze
seminarium poświęcone tej sztuce makijażu.

INWESTYCJA
W TRAKCIE
REALIZACJI
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3499 zł / m2

Od lewej: Dirk Hundertmark, Agnieszka Leśniewska i Katrina Hundertmark

w

ykłady połączone z warsztatami w hotelu Novotel
poprowadzili twórcy marki Purebeau, której produkty są wykorzystywane w tego typu makijażu,
Dirk i Katrina Hundertmark oraz doświadczona i
wielokrotnie nagradzana lingeristka Agnieszka Leśniewska, wyłączny dystrybutor marki w Polsce.
Seminarium podzielone było na kilka etapów. Odbyły się między
innymi zajęcia praktyczne, na których poruszono zasady higieny,
której brak jest powodem infekcji po zabiegach i ma negatywny
wpływ na końcowy efekt makijażu permanentnego.
- Bazy marki Purebeau, stworzone tylko i wyłącznie do makijażu
permanentnego ust są unikatowym produktem. Dostosowane są
do każdego bazowego, wyjściowego koloru ust klientki – zachwala
produkt Agnieszka Leśniewska. - Dostępne są na rynku w trzech
kolorach: jazz – czerwień pomarańczowa, hellsgate – czerwień truskawkowa i desire – głęboka, nasycona czerwień..
Osobnym tematem była rekonstrukcja warg, która polega nie
tylko na nadaniu koloru ustom, co na stworzeniu regularnego, symetrycznego kształtu.
- Mamy bardzo duże doświadczenie w tego typu zabiegach, które bardzo często pozwalają naszym klientom zapomnieć o złych
doświadczeniach – dodaje Agnieszka Leśniewska.
ad

Tel. 660 93 66 03
dzialkinadrzeka.pl

W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia Hubińska i Arek
Prajs poszukują ciekawych i niebanalnie ubranych szczecinian. Bądźcie
czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was…

Małgorzata Kaczmarczyk
Prowadzi z koleżanką galerię wystroju wnętrz KM Projekt Dekoracje Aranżacje. Ma ogromne poczucie estetyki i piękna, stąd lubi
otaczać się pięknymi przedmiotami. Praca i dom całkowicie wypełniają jej życie, nie ma zatem czasu
na poświęcanie się innym pasjom.
Moda jest dla niej ważna, na bieżąco śledzi trendy i zachwyca się
pięknem nowych kolekcji.

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej
Po pani Małgosi widać, że ma artystyczną duszę. Jest uporządkowana i klarowna w ubiorze. Zestawienie kontrastu czerni z bielą jest
zawsze eleganckie, ponadczasowe i nadaje
się na każdą okazję. Biała sukienka z podwyższonym stanem wydłuża nogi, do tego czarne
rajstopy i buty na wysokim obcasie. W drugiej
stylizacji spódniczka w modną pepitkę i płaskie
buciki z klamerką. Dużo mocnej biżuterii nadaje całej stylizacji lekko rockowego charakteru,
a czerwona pomadka na ustach jest idealnym
dopełnieniem całości. Minimalizm i klasa.

Tomek Szubryt
Dyrektor w Telewizji Pomerania. Wydawca
i producent. Prywatnie, dumny ojciec pięcioletniego Grzesia. Fan sportów samochodowych, a od niedawna również jazdy motocyklowej i żeglarstwa. Moda nie jest dla niego
bardzo ważnym elementem życia, jest zbyt
zajętym człowiekiem i twierdzi, że są ważniejsze rzeczy w życiu. Niemniej jednak stara się
wyglądać dobrze.

Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej
Miło popatrzeć jak mężczyzna jest dobrze
ubrany a pan Tomasz do takich należy. Granatowa, aksamitna marynarka połączona
z jasnymi spodniami i eleganckimi, dwukolorowymi butami. Satynowy krawat z połyskiem,
odważnie kontrastuje z fakturą marynarki, do
tego prosty zegarek. Tak wygląda człowiek
mediów. Na co dzień nasz bohater nosi się na
luzie. Połączenie koloru granatowego z karmelowym, skandynawskie wzory na swetrze
w tych samych kolorach i szalik w kratę dodają
nieco nonszalancji.
Kolację dla naszych bohaterów
ufundowała restauracja Pasja Fabryka Smaku

biznes

Zdrowa firma

Fot. Materiały prasowe
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Dobry pracodawca dba o swojego pracownika. Nie tylko o warunki pracy, ale także
o jego zdrowie. Powszechny Zakład Ubezpieczeń ma w ofercie grupowe ubezpieczenia
dla firm, które pragną zapewnić swoim pracownikom profesjonalną opiekę medyczną.

w

arunki takiego ubezpieczenia są proste: objęta nim może być już grupa
kilku osób, które nie ukończyły 64 roku
życia. Dodatkowo istnieje możliwość
objęcia ochroną współubezpieczonego - małżonka, partnera życiowego i
dziecka.
Sam zakres usług jest dopasowany do indywidualnych potrzeb
klienta. Ubezpieczony może skorzystać z porad lekarza rodzinnego,
internisty, pediatry a także lekarzy aż 16 innych specjalizacji, m.in.
ginekologa, chirurga, ortopedy, okulisty, kardiologa czy neurologa.
Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza POZ. Dodatkowo w ramach
wybranego zakresu, ubezpieczeni mają możliwość wykonania od
kilkudziesięciu do ponad 200 podstawowych i specjalistycznych
badań diagnostycznych w krótkim terminie, nie muszą tracić czasu
w kolejkach, umawiają się telefonicznie na dogodne terminy wizyt.
Ten rodzaj świadczenia jest atrakcyjny dla obu stron. Pracownicy
czują się w swojej firmie bezpieczniej, są przez to bardziej zmotywowani do pracy. Ich zdrowie jest w najlepszych rękach – mają dostęp
do wykwalifikowanej kadry medycznej i nowoczesnych, doskonale
wyposażonych przychodni. Ponadto ubezpieczenie to jest także
pewnego rodzaju ochroną dla najbliższych – daje możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny pracownika. Pracodawcy za

to mogą liczyć na lojalność swoich pracowników, ich większe zaangażowanie w pracę. Ten rodzaj świadczenia powoduje zmniejszenie absencji chorobowej kadry. Dzieje się tak poprzez łatwy dostęp
do badań profilaktycznych. W ten sposób pracodawca buduje swój
pozytywny wizerunek. Postrzegany jest jako nowoczesny i solidny
pracodawca, który dba o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin.
Ubezpieczenie grupowe jest także korzystne finansowo dla obu
stron, bowiem wiąże się z niższą składką Dodatkowo zakład pracy
może ten rodzaj świadczenia wrzucić w swoje koszty.
Dodatkowo Ubezpieczenie Opieka Medyczna można rozszerzyć
o ubezpieczenie lekowe. Pracownik zapłaci wtedy za leki na receptę jedynie 20% ich wartości, a pozostałe 80% pokryje PZU w
ramach ubezpieczenia. Polega to na tym, że każdy ubezpieczony
otrzymuje imienną kartę lekową honorowaną w co najmniej 2000
punktach aptecznych na terenie całej Polski. W razie konieczności
zakupu leku na receptę, ubezpieczony udaje się do apteki wraz z
kartą lekową i ważną receptą wystawioną na swoje nazwisko. Dla
pracodawcy takie ubezpieczenie to same korzyści. Pozwala na
utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu, uatrakcyjnienie pakietu socjalnego – zaoferowanie pracownikom bardzo wymiernej
korzyści. To ogromnie ważny element motywacji pozapłacowej.
Jest po pewien rodzaj stabilizacji zatrudnienia – tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i komfortu pracy, budowanie wizerunku dobrego pracodawcy dbającego o swoich pracowników.

biznes

Mariusz Dziura,
Prezes Zarządu MEC Kołobrzeg
Takie ubezpieczenie zwiększa świadomość zdrowotną wśród pracowników
i daje im większe poczucie bezpieczeństwa. Pracownicy doceniają możliwość
szerokiego i nielimitowanego dostępu
do lekarzy a brak konieczności kontaktu z lekarzem rodzinnym dodatkowo
skraca czas dostępu do lekarza a także daje możliwość zaplanowania wizyt
kontrolnych i profilaktycznych. Dzięki rozszerzającej się liście placówek i specjalistów, tego typu ubezpieczenie jest bardzo dobrą
alternatywą dla nie zawsze sprawnie działającej opieki medycznej
fundowanej mam przez NFZ.
Edward Skałecki,
Prezes ESTO Sp. z. o o
To ciekawy produkt, który u mnie jest
dodatkowym bonusem dla osób niezbędnych w firmie. Daje pewność większej dyspozycyjności pracowników, ale
również gwarantuje wygodne konsultacje ze specjalistami w dogodnym dla
pracownika terminie. To dobry produkt.
Pozwala zadbać o załogę, lub jej strategiczne części, ale poprawia też opinię
o pracodawcach. To miłe zaskoczenie.
Grazyna Walz,
Prokurent CTL Kargo Sp. z. o o
Ten rodzaj ubezpieczenia jest lekarstwem na stale pogarszającą się sytuację w państwowej służbie zdrowia.
Nasi pracownicy mają szybszy dostęp
do lekarzy specjalistów, nie potrzebują
skierowań lekarskich, sama składka jest
atrakcyjna Oprócz tego mogą w bardzo
wygodny sposób umówić się na wizytację – wystarczy wysłać wiadomość tekstową. Do tego obsługa jest życzliwa

i przyjazna. To wpływa na poprawę jakości pracy pracowników,
jest mniej zwolnień lekarskich, a sami pracownicy czują się w firmie bezpieczniej. Ten rodzaj świadczenia buduje pozytywny wizerunek pracodawcy. Pracodawcy, który troszczy się o dobro swoich
pracowników, także ich rodzin i calej firmy. Co bardzo ważne, jest
atrakcyjny pod względem ekonomicznym, skladki sa małe. Nie
stanowi dla pracodawcy obciążenia a bardzo ułatwia pracę.
Paulin Bagińska,
koordynator Opieki Medycznej PZU
PZU jako lider ubezpieczeń jako
pierwszy w Polsce w duchu kompleksowości wprowadził na rynek ubezpieczenie lekowe, które upoważnia posiadaczy do uzyskania dofinansowania
do leków na receptę w wysokości 80%
ceny leku.
Jako jedyni oferujemy również gwarancje dostępności lekarzy w krótkim
czasie, dla POZ – maksymalnie 2 dni
robocze, dla specjalistów-maksymalnie 5 dni roboczych. PZU
dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i rozbudowanej
sieci dystrybucji może poszczycić się również największą ilością
zrzeszonych prywatnych placówek medycznych. Dodatkowo wyróżnia nas 24h profesjonalna infolinia medyczna, umawiająca porady, badania i pobyty szpitalne. Gdy nasz ubezpieczony dostanie
skierowanie do szpitala na planowe leczenie, nie jest pozostawiony sam sobie – Konsultant Szpitalny- lekarz specjalista sprawuje piecze nad chorym. Podsumowując, podstawową funkcją
ubezpieczeń zdrowotnych jest uzupełnienie systemy bazowego.
Nie zastępuje ono zabezpieczania bazowego, lecz jest dla niego dodatkiem, Funkcja ta jest szczególnie charakterystyczna dla
krajów UE, których ubezpieczenie bazowe pełni dominacją rolę
w systemie ochrony zdrowia. Z kolei głównym celem funkcjonowania bazowego zabezpieczenia zdrowotnego w oparciu o ubezpieczenie prywatne jest efektywniejsze wykorzystywanie środków
pieniężnych w systemie, Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu
konkurencji między prywatnymi ubezpieczycielami w systemie
bazowym, co stwarza bodźce do obniżenia cen ubezpieczeń przy
jednoczesnym podnoszeniu jakości świadczeń zdrowotnych oraz
racjonalizacji zachować pacjenta.
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Zamiast wędrować od dewelopera do dewelopera w poszukiwaniu najlepszej oferty
warto skorzystać z bezpłatnej analizy rynku deweloperskiego, którą przygotowało dla
czytelników Prestiżu biuro Broker Nieruchomości.
Firma wraz z otwarciem punktu dla klientów
indywidualnych przy Jana Pawła II nr 8 (Aleja
Fontann) rozszerzyła działalność o sprzedaż
mieszkań (rynek pierwotny i wtórny) oraz przygotowanie nieruchomości pod inwestycje.
Kupując działkę nie musimy sami starać się
o decyzję o warunkach zabudowy czy pozwolenie na budowę. Możemy zlecić to firmie Broker,
otrzymując jednocześnie kompleksową obsługę
prawną.
Szeroka oferta deweloperów sprawia, że klient
musi poświęcić bardzo dużo czasu na wybór
najlepszej oferty - mówi Anna Choynowska,
właścicielka firmy. - U nas, w jednym miejscu
można bezpłatnie porównać wszystkie oferty,
ceny mieszkań są takie same jak u deweloperów, a nierzadko mamy specjalne bonusy dla klienów. Oczywiście – jak od
lat - zajmujemy się też rynkiem wtórnym, działkami, domami
czy lokalami użytkowymi. Jednak nie ma u nas „tysiąca ofert“

jak u naszej konkurencji. Zajmujemy się tylko
sprawdzonymi przez nas ofertami, które są dobrze
zlokalizowane, a ich cena jest adekwatna do
standardu.
Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem mieszkaniami i lokalami oddanymi
w najem. Właściciele, którzy z różnych powodów
nie mają czasu zająć się sprawami związanymi
z obsługą wynajmowanych mieszkań mogą
zlecić nam wyszukiwanie najemców, kontrolę
płatności i stanu lokalu.
Szczególnie bliska jest nam tematyka działek
i przygotowanie ich do budowy, nabycie działki
to dopiero początek zabawy - tłumaczy Anna
Choynowska.
Nowe miejsce ruszyło od marca, każdy klient zlecający
sprzedaż czy kupno mieszkania otrzyma specjalny upust
w wysokości 30%. Klienci nabywający nieruchomości z rynku
pierwotnego nie ponoszą żadnych opłat.

Broker NIERUCHOMOŚCI, Szczecin, al. Jana Pawła II nr 8 (w Alei Fontann), tel. 91 4 333 330, kom. 601 149 709
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Lifestylowe
Pomorze Zachodnie w telewizji

z
"

awsze Po 18” jest na antenie od prawie roku.
Przez ten krótki czas, jak na budowanie widowni, program zdobył wierną rzeszę telewidzów.
Świadczy o tym na przykład liczba osób kontaktujących się z redakcją w trakcie jego emisji.
W ciągu kilkudziesięciu minut w redakcyjnej
skrzynce mailowej pojawia się nawet ponad
100 maili z pytaniami i propozycjami kolejnych, ciekawych tematów do poruszenia. Widzowie programu, skrótowo nazywanego
przez szczecińskich dziennikarzy ZP18, często korzystają z Internetu, ponieważ wielu z nich ogląda na żywo tę audycję właśnie przez
Internet, korzystając z bezpłatnej aplikacji TVP Stream lub odtwarzając program bezpośrednio na stronie internetowej szczecińskiego ośrodka Telewizji Polskiej. Oczywiście, oprócz „Zawsze Po 18”
na ekranach monitorów komputerowych, tabletów i smartfonów na
żywo można oglądać wszystkie inne propozycje szczecińskiej telewizji. Formuła programu to zaskakujące połączenie tradycji z nowoczesnością nie tylko dzięki zapraszanym gościom i omawianym
tematom. Również wystrój studia łączy najnowsze trendy ze znaną
scenografią. Designerskie meble stoją na tle ruchomych ścian. Całość dopełnia kontrastowy kolor cegieł ułożonych na ścianach studia S2 oraz nowoczesne elementy wystroju wnętrz, stoliki, lampy,
efektowne wazony oraz kręcone fotele stylizowane na lata 70 – te.

Fot. Dagna Drążkowska

Tak pionierskiego, realizowanego na żywo , lifestylowego programu na antenie telewizji
regionalnej w Zachodniopomorskiem wcześniej nie było. Podobnego cyklu nie ma na
antenie pozostałych ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej.

„Zawsze Po 18” prowadzą znane gwiazdy TVP Szczecin – Dariusz
Baranik, Tomasz Ćwiek, Jarosław Marendziak i telewizyjny debiutant w tym gronie, aktor Konrad Pawicki.
Połączenie różnych tematów, na przykład profilaktyki kardiologicznej, najnowszych wiosennych trendów mody i efektownej
działalności rekonstruktorów historycznych, to szczeciński pomysł
na przyciągnięcie w popołudniowym prime time przed telewizory widzów, niezależnie od wieku. Oprócz ważnych i ciekawych informacji widzowie mogą też dowiedzieć się, jak zrobić wiosenną
sałatkę lub stworzyć wielkanocny stroik. W każdym odcinku jest
też czas na felietony, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, koncerty,
pokazy samoobrony, czy rękodzieła. Formuła programu „Zawsze
Po 18” może nieco przypominać poranne programy śniadaniowe znane z ogólnopolskich anten telewizyjnych, jednak godzina
emisji (codziennie o 18:15 i 18:45) sprawia, że „Zawsze Po 18” jest
zdecydowanie bardziej „newsowe”. Program przeplatany jest serwisami informacyjnymi „Kronika” i rozmową publicystyczną „Sprawa Polityczna”. Dzięki temu codziennie od poniedziałku do piątku
zawsze po godzinie18.00 telewidzowie TVP Szczecin otrzymują
kompleksową, różnorodną dawkę informacji z całego województwa. A wszystko po to, żeby telewidz, mając do wyboru ponad 200
polskojęzycznych kanałów, ponownie jutro po południu włączył
TVP Szczecin.
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Ekstaza na podniebieniu
Autor: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska

Serce Tokio, najmniejsza restauracja świata, w menu wyłącznie sushi. Przed nami stoi
blisko 90-letni Jiro Ono, właściciel lokalu, mistrz sushi, człowiek który całe życie
poświęcił na poszukiwaniu doskonałego smaku.

t

o scena z pięknego dokumentu „Jiro śni o sushi”,
który opowiada o człowieku, jego pasji i narodowej potrawie Japończyków. Sushi stało się popularne na całym świecie, w Szczecinie niedługo
otworzy się kolejne miejsce, gdzie będzie można
skosztować tego wyjątkowego dania.
Tokyo Sushi’n’Grill będzie się co prawda specjalizowało w owocach morza i daniach z grilla, ale to
prawdziwy sushi bar ma być największą atrakcją lokalu.
– Stanie po środku restauracji. Klienci, którzy przy nim usiądą
będą mogli próbować świeżego sushi i patrzeć jak jest przygotowywane przez kucharzy – opowiada Mariusz Łuszczewski właściciel
lokalu. – To pewien rodzaj rytuału. Jedzenie sushi trwa nawet godzinami, kucharze rozmawiają z klientami, panuje luźna atmosfera, leje
się wino japońskie i sake.
Co jest takiego niezwykłego w tym skromnym daniu, złożonym
z gotowanego ryżu z dodatkiem octu ryżowego i najróżniejszych surowych dodatków jak owoce morza, kawałki ryb, wodorosty nori i warzywa, że zachwycają się nim ludzie niemal z każdej części świata?
– Trudno opisać to słowami – śmieje się Kurosaki - san Sushi Master – Przez to, że wszystkie składniki są surowe i świeże czujemy
całe bogactwo smaków na podniebieniu. To bardzo przyjemne doświadczenie ale zauważyłem, że wiele osób popełnia błąd w trakcie
jedzenia sushi.
Tym błędem według niego jest zbyt duża ilość sosu sojowego
i chrzanu wasabi, w którym maczane jest sushi.
– Wystarczy dosłownie kropelka sosu czy odrobina wasabi – tłumaczy Sushi Master – Nie możemy stracić naturalnego smaku sushi.

Podobnie jest z samym sposobem jedzenia. Jest kilka zasad, których należy przestrzegać. Sushi je się pałeczkami albo palcami. Nie
wolno gryźć ani odstawiać nadgryzionego kawałka z powrotem na
talerz.
– Bardzo ważny jest rozmiar sushi – wyjaśnia Kurosaki - san – Kawałki muszą być małe, żeby mogły w całości zmieścić się w ustach.
Niestety Europejczycy często o tym zapominają i przygotowują
większe porcje. Zupełnie niepotrzebnie.
I kto by pomyślał, że potrawa która pierwotnie składała się z solonej fermentowanej ryby zauroczy podniebienia bardzo wielu ludzi.
„To stan ekstazy” – mówi wspomniany na początku Jiro. I coś
w tym jest.

felieton

Siejmy
zielone!

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

s

zklane domy w „Przedwiośniu” Żeromskiego
pełnią funkcję ideową, są to nierealne marzenia o idealnej Polsce, kraju powszechnego
dobrobytu i sprawiedliwości społecznej. Konfrontacja tej wizji ze smutną rzeczywistością
jest wyrazem rozczarowań samego autora
i wielu ludzi mu współczesnych.
Moje szklane domy wymyślili niecierpliwi smakosze. Czasami
to tylko płachta folii rozciągnięta na kijkach, innym razem kawałek
ramy okiennej z szybkami, rzadziej solidna, ażurowa konstrukcja ze
ścianami ze szkła. Wszystko po to by kilka tygodni wcześniej cieszyć
się smakiem wiosennej sałaty, pomidora, ogórka albo innej rzodkiewki. Bezpowrotnie, mam nadzieję, minęły czasy gdy nowalijki
gościły na naszych stołach wyłącznie w czasie wiosennych tygodni.
Dziś większość warzyw i owoców dostępna jest przez okrągły rok,
bo przecież zawsze gdzieś w świecie jest jakaś wiosna. Pamiętam,
bom jeszcze w latach nie tak stary, tęskne wyczekiwanie na pierwsze
w roku pomidory, gruntowe ogórki, młode ziemniaki. W moim domu
był dziwaczny zwyczaj łapania się za ucho, przed pierwszym kęsem
wiosennego przysmaku. Nie mam najmniejszego pojęcia skąd się
wziął, lecz przyznam, że cichaczem czynię tak do dzisiaj. Smak i aromat tych ogrodowych „pierwiosnków” był niezapomniany.
Wyobraźcie sobie 26 tysięcy hektarów pod szkłem! Inspekty widoczne z kosmosu? Wystarczy popatrzeć na mapie wujka Google'a
na okolice południowej Hiszpanii, a konkretnie na dolinę El Eijdo.
Tak, ta ogromna jasna plama to tysiące szklarni w których produkuje się blisko połowę warzyw trafiających na europejskie stoły.
Niestety widziałem w jaki sposób...Pozwolę sobie oszczędzić Wam
szczegółów, bo nie chcę by "Ropuszka", "Żuczek" albo jakaś inna
sieć sklepów oferujących hiszpańskie "nowalijki" przesłała mi w podziękowaniu za reklamę skrzynkę tych przysmaków. Jaki pomidor
może wyrosnąć z pojemnika wielkości dwóch pudełek zapałek wypełnionym chemią? Na szczęście w wielu sklepach udostępniana
jest informacja skąd pochodzi oferowany produkt. Warto zwrócić

na to uwagę i kupować te z krajów w których aura sprzyja naturalnej
produkcji.
Wraz z nadejściem cieplejszych dni przedwiośnia rośnie apetyt
na świeżą zieleninę. Naturalny odruch organizmu reagującego na
zimową dietę. Będąc niecierpliwcem radzę sobie samodzielnie,
nie szukając półśrodków w półproduktach. A od czego mamy nasłonecznione parapety, balkony od południowej strony? Siejmy
zielone! Panowie, zamiast smutnego tulipana na 8 marca, zaskoczcie swe Damy młodziutkim szczypiorkiem na porannej jajecznicy.
Aromatyczna pietruszka z parapetowego ogródka potrafi zdziałać
cuda! A marzec jest najlepszym miesiącem, by zabrać się do domowej uprawy. Polecam użyć w tym celu pustych pojemników po jogurtach. Wystarczy niewielka torba dobrej, ogrodowej ziemi i odrobina samozaparcia. Oregano, cząber, majeranek, tymianek, bazylia,
rozmaryn, melisa, estragon… ufff! Wymieniać można długo, a to
tylko zioła. Możemy hodować wspomniany szczypior, paprykę, pietruszkę, a jeśli ktoś jest zawzięty, to i dorodnych cytrusów może się
doczekać. I korzyść kulinarna i rozrywka pożyteczna. Domowe hodowle to najlepszy sposób na wzbogacenie naszego pozimowego
organizmu w niezbędne witaminy. A wrażenia smakowe bezcenne.
Równie bezcenna mina wybranki naszego serca, kiedy zobaczy, że
ponad przesiadywanie w garażu pod swoim ulubionym autkiem,
przekładamy kuchenne potyczki ze smakiem.
To już marzec, więc najgorsze - zimowe miesiące za nami. Już niedługo najpiękniejszy kulinarnie okres – wiosna ze wszystkimi swoimi
kolorami i smakami. A do tego jeszcze później niż zazwyczaj Wielkanoc, której mięsne zwyczaje stanowczo przedkładam nad postne
Boże Narodzenie. Niezmiennie o tej porze roku namawiam Was na
biesiady pod chmurką, na grille i ogniska w gronie rodzinno - przyjacielskim. Kiełbasa zwyczajna nadziana na patyk i upieczona nad
ogniem w odpowiednich okolicznościach przyrody bywa niezapomnianym przeżyciem. A miejsc do takich spotkań mamy w okolicach Szczecina bez liku. Zatem, do zobaczenia.
Szymon Kaczmarek

prestiżowe książki
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RAFAŁ PODRAZA

Fot. Michał Stefaniak

dziennikarz, autor książek. Jego pierwsza książka Magdalena, córka Kossaka (PIW, 2007) wywołała renesans twórczości Magdaleny Samozwaniec. Na kanwie tego sukcesu opracował
i wydał niepublikowane dotąd książki pisarki:
Z pamiętnika niemłodej już mężatki (W.A.B.,
2009) i Moja siostra poetka (PIW, 2010). Opracował także dzienniki wojenne Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej Wojnę szatan spłodził.
Zapiski 1939-45 (AGORA, 2012).

Jadwiga Skirmunttówna
Pani na Hruszowej. Dwadzieścia pięć lat
wspomnień o Marii Rodziewiczównie
wyd, MG, 2012

o

d kiedy zobaczyłem książkę, wiedziałem, że pokażę ją
w „Prestiżowych Książkach”. Dlaczego? Po pierwsze:
cenię twórczość Marii Rodziewiczówny, a po drugie:
chciałem się czegoś dowiedzieć o jednej z najbardziej
poczytnych pisarek przełomu wieków.
Książkę trudno jednak przeczytać jednym tchem. Jeśli ktoś się
nastawia na amfiladę anegdot, sekretów, opisów dziwactw i najskrytszych tajemnic autorki "Czacharów" – nic z tego. Autorka pamiętnika,
bo tak chyba możemy nazwać zapiski Skirmunttówny była najbliższą
przyjaciółką Marii Rodziewiczówny i jej daleką kuzynką. Panie przez 25
lat razem mieszkały, razem prowadziły dom, dbały o siebie, pielęgnowały w chorobie. Sporo w książce, więc detali z życia Marii (choć nie
tych sensacyjnych), historii jej przodków, opisów miejsc, gdzie mieszkała, dramatycznych wydarzeń z I i II wojny. Oczywiście, gdyby wyciąć
te "nudne opisy", książka byłaby może cieńsza, akcja nabrałby tempa.
A tak, książki, mówię o tempie, nie ratują nawet tzw. wątki dramatyczne, choćby ucieczka Marii i Jadwigi z rodzinnego majątku pod osłoną nocy, opis napadu na pisarkę i jej postrzelenie, czy też jej śmierć
w 1944 roku. Dynamikę tych informacji „zabijają” rozwleczone opisy
przyrody i ludzi. Najpierw mnie to bardzo drażniło, jednak po lekturze
zrozumiałem, że Skirmunttówna świadomie się rozpisuje, przeciąga,
momentami zanudza... To nie miała bowiem być książka sensacyjna,
to miała być książka oddająca hołd Marii Rodziewiczównie.
Szkoda też, że nie ma w książce fotografii… Mimo jednak tych minusów, warto po tę książkę sięgnąć! Rodziewiczówna nie była postacią banalną; nosiła się po męsku, miała krótko obcięte włosy i twardą
ręką rządziła rodzinnym majątkiem w Hruszowej. Ani ona sama ani
jej bohaterki na pewno nie należały do typowych dam z ówczesnego mondu. Gorąco polecam cierpliwym i wyrozumiałym.
R
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„O wers Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej”
Antologia
wyd, ZLP Szczecin, 2014

o

głaszając konkurs, który miał upamiętnić 65. rocznicę
śmierci Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, organizatorzy (Związek Literatów Polskich oddział w Szczecinie) chcieli nie tylko przypomnieć postać i twórczość
poetki, ale pragnęli także zwrócić uwagę kolejnemu pokoleniu piszących i czytelników na najważniejsze życiowe przesłanie starszej
córki Wojciecha Kossaka: poszukiwanie i wyrażanie, czyli akcentowanie miłości w jej różnorakich aspektach.
O takie wypowiadanie siebie zwrócili się właśnie do młodych
poetów współczesnego pokolenia, gimnazjalistów i licealistów,
proponując im patronkę - Poetkę miłości, polską Safonę - Marię
Pawlikowską -Jasnorzewską. Jej wers: "Polska nocy cudotwórcza",
zaczerpnięty z wiersza Litania (główna nagroda konkursu), stał
się własnością pięciu laureatek: Klaudii Hołowczyc ze Szczecina
(2010), Weroniki Mikszy ze Świdwina (2011), Anny Adamowicz z
Lubina (2012), Anny Zych z Oleśnicy k. Tarnowa (2013) i Weroniki
Waszczuk z Gryfic (2014).
Antologia nie przypadkiem została wydana w serii: akcent.
Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, jak wspomniałem, jest bowiem inicjatorem i organizatorem pięciu edycji konkursu. Dotychczas każdą z nich wieńczył skromny almanach z
twórczością laureatów. Jednak edycja jubileuszowa wymaga jubileuszowego wydania. Stąd decyzja organizatorów o antologii z
"akcentem", czyli prezentacja, na stronach obszerniejszego tomu,
twórczości młodzieży, pozwala ogarnąć szerszym spojrzeniem ów
tajemniczy proces twórczy, którym jest pisanie wiersza. Ciekawa
rzecz – polecam.
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Maestro
Rozmawiał: Daniel Źródlewski / foto: Jarosław Gaszyński

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uhonorowanych artystów na świecie.
Rafał Olbiński - malarz, ilustrator, grafik, projektant, plakacista o niepowtarzalnym,
indywidualnym stylu - uczył i inspirował młodych adeptów sztuki
- uczniów szczecińskiego plastyka.

p

rogram edukacyjny „Sięgajcie gwiazd” został
zainicjowany przez właścicielki Neptun Developer – Jolantę Drąszkowską oraz Dorotę
Kawecką. Firma zafundowała już szkole profesjonalny system wystawienniczy i nieustannie
wspiera w wielu oryginalnych projektach m.in.
zakupiła wyposażenie pracowni graficznej, ufundowała stypendia
i co najważniejsze wspiera uczniów w codziennej pracy, zakupując
potrzebne materiały plastyczne. W ramach projektu działa też cykl
Spotkanie z Mistrzem, do którego zapraszani są uznani twórcy. Dotychczas wzięli w nim udział – Leszek Sobocki oraz Wojciech Siudmak i właśnie Rafał Olbiński.
Olbiński z wykształcenia jest… architektem, ale nie ze sztuką
budowlaną związał swoje życie. Pierwsze ilustracje powstały przez
przypadek, gdy po studiach trafił do redakcji prestiżowego czasopisma Jazz Forum. Wzbudziły uznanie środowiska muzycznego, stąd
wizyta i wystawa w Nowym Jorku. I tu znów przypadek, a właściwie
bieg historii – wprowadzenie w Polsce stanu wojennego, sprawiły,
że Olbiński nie wrócił do kraju, został w Ameryce. Niedługo potem
jego praca znalazła się na okładce… Time. To otworzyło mu drogę
do wielkiej kariery.
– Sztuka to pasja. Nie ma drogi na skróty, wszystko trzeba samemu wypracować, przepracować. Pot, łzy i krew… Twórczość to tak
naprawdę 5 procent talentu i 95 procent determinacji, uporu i ciężkiej pracy. Nie możemy odpuszczać, artysta to nie zawód, to życie.
Nie ma niedzieli, nie ma wolnego.

Kolejne prestiżowe zamówienia, kolejne sukcesy… Olbiński szybko stał się artystą pożądanym. Tworzył dla najważniejszych opiniotwórczych pism – Newsweek, Time, The New York Time, Business
Week i Der Spiegel. Uznanie wzbudzała nie tylko niepowtarzalna
kreska, ale przede wszystkim odważne ujęcie zadanego tematu.
– Gdzie zaczyna się plakat? Wyrobiłem sobie taki sposób pracy,
w którym nie technika, kolor czy forma są najważniejsze, ale pomysł.
Ale ów pomysł najpierw musi zaskoczyć mnie, a dopiero potem widza.
Zaskakujące obrazy wzbudzają u odbiorcy ciekawość. Nie da
się przejść obok nich obojętnie, Olbiński namawia do wnikliwego
wczytania się w to, co stworzył.
– Inspiracją dla mnie jest wszystko to, co ładuje nasz kulturalny
akumulator. Oglądanie, podglądanie, obserwowanie. Uwielbiam
też mitologię, szczególnie grecką. Jest pełna fajnych skojarzeń pijanych winkiem greków… To poetycka wizja świata, stymulująca nas
do dziś. Co ciekawe, artysta nie uległ rozpędzonym nowym możliwościom technicznym, cyfrowe możliwości go w żaden sposób nie
pociągają.
– Nie dotykam tych komputerów, cały czas mnie fascynuje chęć
pokonywania trudności farby, pędzla, nieustannego dowiadywania się, co ręka jeszcze potrafi stworzyć. Technika ma po prostu nie
przeszkadzać w egzekucji pomysłów… Mamy dziś komputery, ale
to i tak gówno pomaga, bo i tak jesteśmy okruszkiem we wszechświecie, a nowe media czy internet jeszcze bardziej nam to udowadniają (śmiech).
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Ilustracje do dziesiątek spektakli największych i najlepszych
światowych scen teatralnych i operowych szybko pozwoliły mu
opanować i ten rynek. Nierzadko recenzenci zamiast spektaklem
zachwycali się plakatem. Olbiński stworzył postery między innymi
dla New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco,
Philadelphia Opera.
– Na początku słuchałem oper, do których robiłem plakat, czytałem wszystkie wiadomości na ich temat. Dziś wiem, że to niepotrzebne. W przypadku opery najważniejsze jest libretto, a jeśli potrafię opowiedzieć sobie, o czym jest dana opera w dwóch, trzech
zdaniach – na przykład ona kocha jego a on jej nie, albo coś w tym
stylu – to mam to!
Twórczość Rafała Olbińskiego umiejscawiana jest przez krytyków
na pograniczu symbolizmu i surrealizmu. To świat pełen metafor,
każdy szczegół skrywa tajemnicę, jest częścią jakiejś układanki czy
gry dla widza.
– Takie pytanie zadała mi ostatnio jakaś dziennikarka z amerykańskiego pisma, zapytała jak ja to robię i właśnie wtedy wymyśliłem
sobie taką odpowiedź… to znaczy nie, że tak robię, ale fajnie by
było jakbym tak robił (śmiech) – mianowicie wyobrażam sobie, że
jestem przybyszem z innej planety i wszystko, co widzę, to widzę
po raz pierwszy.
Prace Olbińskiego zyskały uznanie krytyków i znawców sztuki na
całym świecie. Został uhonorowany ponad 150 nagrodami i wyróżnieniami. Jego prace są w najważniejszych muzeach świata i w najznakomitszych prywatnych kolekcjach.
– Nienawidzę tych wszystkich plakietek, szufladek… skoro napisałem książkę, to, co jestem pisarzem? Zrobiłem scenografię,
to jestem scenografem? To są po prostu różne media, ·w których
mogę sprawdzać swoją wrażliwość i kreatywność. Jak ja się nazywam w tym wszystkim to nie istotne… Mistrz? Wolę wersję włoską
– Maestro! (śmiech).
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Historyczna impreza

Fot. materiały prasowe

Dzikie kadry

Fot. Diana Rebman
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a cykliczna wystawa zawsze jest hitem! I to od 12 lat! Prestiż
poleca zapierającą dech w piersiach wycieczkę do świata dzikiej przyrody. Zobaczymy tu ponad 100 zdjęć, będących efektem
międzynarodowego konkursu fotograficznego prowadzonego od
1965 roku przez BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Najlepsze fotografie zostały wybrane spośród
43 000 zgłoszonych prac, autorstwa 4 000 fotografów z blisko 100
krajów świata. Wśród nagrodzonych są także Polacy – Łukasz Borycki (Oko ropuchy) oraz Mateusz Piesiak (Ostatni blask światła).
Ten projekt posiada także walor edukacyjny – dzięki fotografiom
możemy podziwiać florę, faunę i zjawiska atmosferyczne z całego
świata, ukazujące nam różnorodność i bogactwo naszej planety, ale też poznać zagrożenia, z którymi mierzą się każdego dnia
zwierzęta i rośliny. Prezentowane fotografie zachwycają, poruszają, wciągają i intrygują. Zobaczymy tu to, czego często nigdy nie
zobaczymy na własne oczy…
nath

ostatni czwartek lutego, wnętrze klubu Rocker wypełnił
klimat historii. Historii przedstawianej przez muzę – Klio,
opiekunkę wieczoru, jak i prezentowanej jako dziedzinę sztuki, czyli
w tym przypadku prelekcję o zbiorach szczecińskich, którą wygłosił
dyrektor Muzeum Narodowego – Lech Karwowski. Z historią związana była także gwiazda wieczoru, bowiem jak inaczej można powiedzieć o kameralnym koncercie legendy brytyjskiego rocka Electric Light Orchestra? Zespół przeniósł publiczność do lat 70. i 80.
poprzedniego wieku grając swoje największe przeboje. Lekkość
muzyki ELO podkreśliła osoba prowadzącego, ulubionego konferansjera klubu – Krzysztofa Skiby. Nie mogło podczas wieczoru
zabraknąć również artystów Teatru Polskiego, jednego ze współorganizatorów imprezy. Wystąpiło znakomite trio: Sylwia Różycka, Kris
Niewirowski i Krzysztof Baranowski. Wieczór odbył się pod hasłem
Biznes, Sztuka & Szczecin i był to prawdopodobnie najbardziej Tłusty Czwartek w mieście. Następna odsłona Biznes Sztuka &Szczecin
już za miesiąc.
ad

Gmach Główny Muzeum Narodowego, 6 - 30 marca 2014
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MAGICZNY ZAKĄTEK NAD JEZIOREM IŃSKO
Zapraszamy w swoje gościnne
progi na pełen ciszy i spokoju
wypoczynek na łonie natury
ORGANIZUJEMY: weekendy, konferencje, imprezy
integracyjne, wesela z noclegami, wczasy
IŃSKO, al. Spacerowa 5, 73-140 Ińsko, tel. +48 91 56 23 092, +48 604 912 006, e-mail: rs10@wp.pl, www.owpromyk.pl
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Fot. materiały prasowe

(Muzyczny) Świat w Szczecinie

Fot. materiały prasowe

Powrót Piotrusia Pana
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ozpisana na 20 postaci awanturnicza opowieść o przygodach
dzieci w tajemniczej krainie Nibylandii, czyli najnowsza adaptacja „Piotrusia Pana” to kolejna propozycja Teatru Współczesnego. Za realizację spektaklu zabrał się jeden z najzdolniejszych, młodych tandemów teatralnych – Ewelina Marciniak i Michał Buszewicz.
Adaptacja „Piotrusia Pana” została stworzona na motywach słynnej
powieści J. M. Barriego „Peter and Wendy”. Jak zapowiadają twórcy
– przedstawienie będzie bardzo dynamiczne – z dużą ilością ruchu,
muzyki, ciekawych efektów scenicznych, a bohaterowie, podobnie
jak w powieści, będą rzeczywiście... latać. – Bajkowa konwencja nie
powinna przysłonić ważnych spraw, które w historii Piotrusia zwracają szczególną uwagę. W końcu mamy do czynienia z ucieczką
z domu. Nibylandia bowiem coraz bardziej zaczyna odzwierciedlać
świat, do którego dziecko ucieka buntując się przeciw represji wychowania. Tymczasem od rodzica przede wszystkim zależy jaką drogę wybierze jego dziecko – podkreślają twórcy.
ad

zczecin Music Fest to jedno z najbardziej uznanych szczecińskich przedsięwzięć kulturalnych. Od 11 lat występują
na nim największe gwiazdy World Music. Wydarzenia SMF odbywają się na przestrzeni kilku miesięcy: start jeszcze zimą, koniec –
w upale. Już 6 marca w Hali Opery wystąpi jeden z najwybitniejszych wokalistów jazzowych świata – Kurt Elling. W kwietniu – niezwykły duet ze szczecińskim akcentem – Baltic Neopolis Orchestra u boku wybitnego akordeonisty Richarda Galliano. W dniu
dziecka, już w plenerze, na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich
– zagra jeden z najbardziej rozpoznawalnych jazzmanów świata
– Pat Metheny. W tej samej scenerii, 3 czerwca, po raz pierwszy
w Polsce, muzyczna wizytówka Jamajki – The Jolly Boys. Tegoroczną edycję SMF zakończy Asaf Avidan – zjawiskowy izraelski artysta,
zadziwiający równie zjawiskową barwą głosu. Organizatorzy zapowiadają jeszcze jedną gwiazdę, ale nazwisko trzymane jest w ścisłej tajemnicy.
natch

Teatr Współczesny, 22 marca

www.szczecinmusicfest.pl

R

E

K

L

A

M

A

"çĒĩřĹŕĹçTĩvň
Czwartki:
Kafe Jerzy Latino Night

PLÈWNL
Soboty:
.-%DQGQDĝ\ZR Hot Saturday

7-8.03. WÝîĹ)õhËļ
21.03. ,õŔËĹ-ËºÇļ
<ĩŕTvÙ

91 484 78 33,

608 644 677,

501 020 350

NDIHMHU]\NDIH#NDIHMHU]\SOZZZNDIHMHU]\SO

kultura

Rzecz o Gacparskim

Fot. materiały prasowe

SZTUKaTAK

Fot. materiały prasowe
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zieciaki z Zespołu Szkół nr 9 już od roku uczestniczą w bezpłatnych zajęciach muzycznych ze szczecińskimi artystami.
Przez ten czas zagrały koncerty w Radiu Szczecin, w Filharmonii
szczecińskiej, a nawet mają za sobą koncert z taką gwiazdą jak Grzegorz Turnau w Trafostacji Sztuki. - To niesamowite dzieci. Są bardzo
zdolne, wrażliwe i chętne do nauki – mówi Katarzyna Krakowiak,
prezes Stowarzyszenia SZTUKaTAK. Niedługo dzieciaki wezmą
udział w warsztatach fotograficznych. W planach są także kolejne
zajęcia artystyczne. - W maju planujemy kolejny koncert z gwiazdą, ale to na razie niespodzianka – dodaje. Stowarzyszenie planuje
kontynuować dalszą edukację muzyczną, dlatego chce pozyskiwać
pieniądze na dalszą naukę i stypendia. - Mamy już deklaracje pierwszych fundatorów, którzy chcą wspierać dzieci – opowiada Krzysztof
Baranowski, wiceprezes SZTUKaTAK, kierownik muzyczny Teatru
Polskiego. Dzięki członkom Rotary Club Szczecin Center udało się
zebrać kilkanaście tysięcy złotych. Za te pieniądze stowarzyszenie
kupiło gitary, skrzypce i keyboard.
kds
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rkadiusz Gacparski. Twórczość niedokończona” – to tytuł
książki Iwony Gacparskiej, którą napisała o swoim zmarłym
mężu, znanym szczecińskim karykaturzyście. Książka jest wynikiem
kilkumiesięcznej, codziennej pracy Iwony Gacparskiej. Składają
się na nią wspomnienia, krótki zapis z choroby Gacparskiego oraz
zbiór szkiców artysty. Opowiada o współpracy min. z dziennikarzami, a także o występach w Piwnicy przy Krypcie. Jest to zapis wspomnień autorki o mężu, o jego marzeniach i ludziach, których spotkał
na swojej drodze zawodowej i prywatnej. Autorka pisze o twórczości Gacparskiego, jego procesie twórczym i klucza, według którego
powstawały szkice i karykatury. Z całości albumu wyłania się postać
niebagatelna, wspaniały artysta o wielkim sercu, wokół, którego zawsze był tłum ludzi. Na kartach książki Arkadiusz Gacparski pojawia
się we wspomnieniach Mateusza Wagemanna, Małgorzaty JacynyWitt, Leszka Dobrzyńskiego, Dariusza Wieczorka, Adama Opatowicza, Marka Pasiuty, Tomasza Jankiewicza, Konrada Pawickiego i wielu innych. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zapol. kds
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POMOC DLA DOROSŁYCH:
t gdy odczuwasz dyskomfort psychiczny
t walczysz z negatywnymi emocjami
t żyjesz w ciągłym stresie
t czujesz się samotnie
t zmagasz się z uciążliwymi nawykami
t tracisz wiarę we własne siły
t przeżywasz kryzys w związku

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

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Nowa fala mistrzów
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olejne pokolenie muzyki symfonicznej to m.in. pochodząca
z Kalifornii skrzypaczka Tamaki Kawakubo oraz australijski
dyrygent Daniel Smith. Oboje pojawią się na wspólnym koncercie w Szczecinie. Wieczór otworzą fanfarowe dźwięki uwertury do
opery „Moc przeznaczenia” Giuseppe Verdiego. Będzie to jednocześnie preludium do niezwykle popularnego Koncertu D-dur op.
35 Piotra Czajkowskiego. Partię solową wykona Tamaki Kawakubo,
koncertująca na całym świecie skrzypaczka, laureatka wielu międzynarodowych konkursów, w tym tych najbardziej prestiżowych – im.
Pablo Sarasate oraz Piotra Czajkowskiego. Dyrygencki kunszt zaprezentuje Daniel Smith laureat Złotej Batuty IX Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach
w 2012 roku. Po polskim sukcesie młody dyrygent został wyróżniony
przez Maestro Gergieva propozycją poprowadzenia słynnej orkiestry Teatru Marińskiego w Petersburgu. Dotąd współpracował m.in.
z Teatro dell'Opera w Rzymie oraz z Sydney Symphony Orchestra.
Przed szczecińską publicznością zaprezentuje własną interpretację
IV Symfonii B-dur op. 60 Ludwiga van Beethovena.
ad

iosenne Koncerty Gitarowe powracają na Zamek. W sali
królowej Katarzyny Leszczyńskiej zabrzmi dźwięk gitary
klasycznej. Gitarowy weekend (28 – 30 marca) rozpocznie się od
koncertu szczecińskiego gitarzysty Jakuba Kościuszki, który wystąpi z włoską flecistką Ritą D'Arcangelo, uhonorowaną prestiżową
nagrodą Global Music Awards – Awards of Excellence. Na repertuar złożą się kompozycje twórców z kręgu kultury iberoamerykańskiej i utwory Franciszka Schuberta. Kolejny koncert to zupełnie inny nastrój. Trio jazzowe RH+ zagra aranżacje nastrojowych
utworów Pata Metheny, Luisa Bonfy i Charliego Hadena. Tradycją
imprezy stała się promocja utalentowanych młodych wykonawców. Błażej Sudnikowicz i Daniel Egielman (na zdjęciu), studenci
renomowanych uczelni (Akademii Muzycznej w Katowicach i Mozarteum w Salzburgu), wystąpią w niedzielne południe. Festiwal
zamknie koncert „Latynoska noc”. Zagrają – Łukasz Kuropaczewski
(gitara), Maria Nowak (skrzypce), Karolina Jaroszewska (wiolonczela) i Maciej Frąckiewicz (akordeon). Publiczność usłyszy utwory
Astora Piazzolli.
ad

Filharmonia, 14 marzec, godz.19

Zamek Książąt Pomorskich, 28-30 marzec
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Joga na Dzień Dobry
Wzmocnione ciało, bystry umysł, pozytywne nastawienie
do siebie i innych. Przygotuj się do całodziennej aktywności
na porannych zajęciach w Szkole Jogi Ałły i Jurka Jaguckich.
Zapraszamy na zajęcia grup początkujących, mieszanych
oraz jogę dynamiczną. Szczegóły w naszej siedzibie,
na stronie www.yoga.szczecin.pl oraz na facebooku.
Szkoła Jogi Ałły i Jurka Jaguckich, ul. Ks. Bogusława X 3, 70-440 Szczecin, tel.91/430 78 62
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Prestiżowe imprezy

czyli subiektywny przegląd wydarzeń
Miłość z dostawą
do domu

Festiwal Sztuki
Digitalnej

Pielgrzymka
z Neo-Nówką

Paul Jackson Trio.
Feat Pee Wee Ellis

Czy można przypuszczać, że jedno spotkanie może zmienić los
człowieka? Kiedy pewien antykwariusz wykonuje telefon zapraszając do siebie „dziewczynę na telefon”, nie wie jeszcze,
że ten jeden telefon odmieni
jego życie. Nie przeczuwa, że
za chwilę mieszkanie będzie
pełne różnych ludzi, którzy
nie są tym, kim wydaje się, że
są. Do tego, niespodziewanie
wraca z Londynu jego własna,
niespecjalnie wierna żona. Nie
wie też, że w niedługim czasie
będzie walczył o życie? I jakie
znaczenie ma w tym wszystkim
miłość?

W Szczecinie odbędzie się już
szósta edycja jednego z czołowych festiwali prezentujących sztukę nowych mediów
w Polsce. Tegoroczna odsłona
Festiwalu Sztuki Digitalnej digital_ia, będzie poświęcona
kwestii ciała i cielesności, problemu obecnego w sztuce od
stuleci. Poza wystawą główną,
odbędzie się także wystawa
konkursowa. Organizatorzy zadbali także o warsztaty i spotkania muzyczne i dźwiękowe
dla dzieci. Dla dorosłych zaproponowano zajęcia poruszające zagadnienia cyfrowego świata.

Neo-Nówka wciąż w dobrej
formie. Tym razem kabaret
przedstawi nowy program „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”.
Podczas podróży przez miejsca
daleko odbiegające od stereotypowych wyobrażeń, widzowie
będą zaskakiwani niebanalną
formą prezentowanych skeczy.
Wśród bohaterów pojawią się
przedstawiciele różnych grup
społecznych, którzy wędrując
poszukują celu swych podróży.
W programie nie zabraknie autorskich piosenek, wyrazistych
postaci, trafnych puent, kąśliwości i muzyki na żywo. To koniecznie trzeba zobaczyć.

Kolejny genialny muzyk na scenie Free Blues Clubu. Paul Jackson na scenie muzycznej jest
od ponad trzydziestu lat. Zaczął
grać na basie jeszcze jako dziecko w wieku dziewięciu lat. Zdobywca nagród Grammy w latach siedemdziesiątych. Tworzył
aranżacje muzyczne do ścieżki
filmowej między innymi :Brudnego Harrego". W szczecinie
zagra z legendarnym saksofonistą Pee Wee Ellisem, który grał
w zespole Jamesa Browna. Takie spotkanie dwóch muzyków
i osobowości na szczecińskiej
scenie muzycznej, to wydarzenie na skalę światową.

Szczecin, Teatr Współczesny,
10 marca, godz. 17.30 i 20.00

Szczecin, 13 Muz,
21-22 marca

Szczecin, Hala Opery,
17 marca, godz. 18.00 i 20.30

Szczecin, Free Blues Club,
21 marca, godz. 21.00

The Brew

Flirtini

Randka w Ciemno

Maria Ka

Tym razem we Free Blues Clubie zabrzmi angielski zespół
The Brew. Ich granie charakteryzuje nieprzeciętna energia i
dynamika, widoczna zwłaszcza
podczas koncertów. Trio od
początku istnienia trzyma wysoki poziom, który potwierdzają
każdym kolejnym krążkiem. Ich
pierwsza płyta „The Joker” zdobyła międzynarodowe uznanie,
a nagrania koncertowe uważane są za jedne z najlepszych
propozycji koncertowych. Muzyka grupy łączy klasycznego
rocka ze „świeżą” energią we
współczesnym wydaniu.

Tym razem klub Patio, specjalnie dla dziewczyn z okazji
Dnia Kobiet, zaprosił kolektyw
dj-producencki Flirtini. Tworzą
go Jedynak i Ment XXL, którzy rozpalili nie jeden parkiet
najlepszych klubach w Polsce.
Chłopaki produkują
autorskie utwory, remiksują cudze
i wciąż zapraszają do współpracy wschodzące gwiazdy
muzyki elektronicznej: Hadson
Mohawke, Cashmere Cat, Kaytranada, Cyril Hahn, Snakehips,
Stwo. Zapowiada się naprawdę
gorąca noc dla pań.

Czworo ludzi szukających miłości i poważnych, trwałych relacji.
Mają różne oczekiwania i w różny sposób zabierają się do realizacji swoich pragnień i planów.
Norm Foster, autor sztuki, pokazuje, że w pragnieniu miłości
i marzeniach o gorących uczuciach wiek nie ma znaczenia.
Ludzie w średnim wieku z równie wielkim żarem pragną kochać i być kochanymi. Randka
w ciemno z matrymonialnego
ogłoszenia doprowadza do wielu zabawnych sytuacji i zwrotów
akcji, wywołując u widzów salwy
śmiechu i dobrej zabawy.

Mocny, wyrazisty i trochę zadziorny głos oraz charyzmatyczna osobowość, charakteryzują
liderkę trójmiejskiej grupy Maria
Ka, która zagra w ostatnią sobotę marca w Domku Grabarza. Ta
oryginalna artystka tworzy muzykę niepokoju. Muzykę z pogranicza punk-bluesa, psychodelicznego rocka czy post punka
z elementami brudnej elektroniki. Uważana za jedną z najlepiej
zapowiadających się artystek.
Klimat muzyki i wokal wokalistki
w połączeniu z niezwykłym miejscem mogą stworzyć naprawdę
ciekawy spektakl.

Szczecin, Teatr Pleciuga,
11 marca, godz. 18.00

Szczecin, Domek Grabarza,
29 marca, godz. 20.30

Szczecin, Free Blues Club,
29 marca, godz. 21.00

Szczecin, Patio, 8 marca,
godz. 21.00

felieton

Dziwna
historia

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

d

że dla nas. Optymiści przewidywali nawet 10 - 12 medali, pesymiści marzyli choćby o jednym krążku przywiezionym przez naszych
sportowców. Mamy sześć i aż cztery z nich są z najcenniejszego
kruszcu. Wielki to wynik dla naszego kraju. Kamil Stoch stał się jedną z największych gwiazd tegorocznej olimpiady i na stałe wszedł
do panteonu sław, nie tylko skoków narciarskich, ale całej historii zimowych olimpiad. Justyna Kowalczyk potwierdziła swoją wielkość i
hart ducha. Złoto ze złamanymi kośćmi stopy. Czapki z głów. Oboje
z Kamilem reprezentują dyscypliny, które mają się zupełnie nieźle
w naszym kraju. Sprawny związek, ze sprawnym prezesem Tajnerem, możni sponsorzy, prawidłowy system szkolenia. Właściwie to
powinno się tak skończyć jak się skończyło. I właśnie dlatego dla
mnie ta olimpiada ma nieco innych bohaterów. To nasi łyżwiarze
szybcy. Trzy medale dla dyscypliny, której właściwie nie ma w naszym kraju. Brak pieniędzy, brak toru, brak dobrych prestiżowych
zawodów, brak sponsorów. Ale jest talent, upór, determinacja i grono przyjaciół, którzy pomogli. I okazuje się, że tak też można. Że
wystarczyło. Tylko czy tego uporu wystarczy w przyszłości. Czy będzie się chciało. Dzisiaj wszyscy na fali sukcesu głośno domagają się
krytego lodowego toru. Ale igrzyska się skończyły. Czy będziemy
pamiętać. Musimy. Zamiast kolejnych stadionów, czy deficytowych
hal wyposażmy naszych Mistrzów w narzędzie do wygrywania. Pokazali, że potrafią.

la prawdziwego kibica ostatnie tygodnie to
prawdziwy czas szczęścia. W końcu igrzyska
olimpijskie odbywają się raz na dwa lata, a jeżeli spojrzymy na specyfikę dyscyplin i odróżnimy te zimowe od letnich, to nawet raz na cztery.
Serce biło tym szybciej, im częściej wysłuchać
można było relacji dotyczących IO w Soczi. Z jednej strony bombardowani byliśmy reportażami o przygotowaniach naszych sportowców, wywiadami z przeróżnej maści działaczami, specjalistami czy
trenerami oceniającymi nasze szanse medalowe. Z drugiej strony
z niepokojem spoglądaliśmy na prognozy pogody i stan przygotowań olimpijskich obiektów. Wreszcie ruszyło. Z zadęciem godnym
wielkiego mocarstwa. Ale i z mniej lub bardziej widocznymi wpadkami, które bezlitosny Internet od razu przemienił w tysiące żartów
i memów. Dziwne to były igrzyska. Niezwykle upolitycznione, najpierw w cieniu zagrożeń terrorystycznych, potem wydarzeń na kijowskim Majdanie Niepodległości. Ale także obfitujące w bardzo
wiele zaskakujących wyników czy wręcz niespodzianek, z których
tylko część była wynikiem wspaniałego przygotowania zwycięzców.
Reszta to rezultat słabo przygotowanych tras czy roztapiającego
się w promieniach słońca śniegu. W Soczi było po prostu ciepło.
Wyglądało nawet na to, że za ciepło. I o ile organizatorzy robili co
mogli, to żółta kartka należy się działaczom Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego za wybór tej lokalizacji. No cóż, pewnie
znowu polityka albo wielkie pieniądze. Dziwne to były igrzyska takR

E

K

Krzysztof Bobala
L

A

M

A

sport

Korek i piórka
Około 1870 roku w angielskiej posiadłości Badminton House należącej do VIII księcia
Beaufort, odbył się pierwszy pokaz gry opartej na podbijaniu rakietką
lotki wykonanej z korka i piór.

t

W hali Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na
dziewięciu boiskach rozegra się turniej. Wiek i płeć nie mają znaczenia. Część spotkań odbędzie się także w nowoczesnym ośrodku
Bene Sport Centrum, gdzie rozegrane zostaną niedzielne turnieje
dla dzieci i młodzieży, a w sobotni wieczór Players Party, czyli after
party dla wielbicieli badmintona. Szczegóły wydarzenia: www.benesport.pl/nettocup_witamy.html.
ad

a salonowa gra z czasem ewoluowała i zaczęła być
coraz bardziej popularna. Badminton stał się bardzo
modny, zaczęto w niego grać prawie wszędzie – od
parków po sportowe hale. Wkrótce stał się profesjonalną dyscypliną sportową.
Mamy 2014 rok, badminton przeżywa kolejną młodość. W połowie marca (15-16) w Szczecinie odbędzie się jeden z największych polskich turniejów badmintonowych Netto Cup 2014.
R
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NOWA PRESTIŻOWA INWESTYCJA
już w sprzedaży

Kamienica Vossa to obiekt,
który powstaje w niepowtarzalnej
lokalizacji – tuż przy Teatrze Polskim,
w pobliżu Parku Żeromskiego
oraz nadodrzańskich bulwarów.
Oferujemy wyjątkowe i nowoczesne
apartamenty o zróżnicowanych metrażach
– od 28 m2 do 113 m2.

www.calbud.com.pl

91/48 06 160, 187

kroniki

Bal Mediów 2014
12054, 61 zł – taką kwotę udało się zebrać na Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych podczas tegorocznej edycji Balu
Mediów w Kafe Jerzy. Pieniądze pochodziły z dochodu z biletów,
a także z licytacji. Wśród fantów były m.in. pakiety w Baltica Wellness
& Spa, koszulka piłkarska Pogoni Szczecin, czy ekspres do kawy.
Największą sumę, bo aż 3200 zł osiągnęła piłka nożna z podpisami
piłkarzy Olympique Lion. Z kolei dwa razy licytowano voucher „Romantyczną kolację dla zakochanych“ złożoną z tatara, śledzia i butelki wódki w klubokawiarni Towarzyska. Jako pierwszy wygrał ją
Piotr Krzystek, jednak gdy okazało się, że nie będzie go w Szczecinie w Walentynki przekazał voucher do ponownej licytacji. W szranki stanęli Adam Grochulski, znany animator kultury, radny Dariusz
Wieczorek oraz mec. Marek Mikołajczyk, który ostatecznie wygrał
voucher(za 1100 zł!). Warto dodać, że gwiazdą wieczoru był zespół
Róże Europy, a zabawa trwała do rana.
br

W samym środku Aneta Łuczkowska, RMF FM

Od lewej: Michał Fit, szef
kroniki TVP, Jakub Gwit, TVP

Jolana Kowalewska, Gazeta Wyborcza

Marek Froelich (Dental
Implant Aesthetic Clinic)

Fot. Jarosław Gaszyński

Od lewej: Jacek Kita, prezes Aerogryf, Maciej Uciechowski, prezes Ventus Investments
S.A. Katarzyna Chlibyk, dyrektor sprzedaży BOŚ Bank, Piotr Podębski, dyrektor BOŚ Bank

Kolejni zwyciężcy licytacji kolacji dla
zakochanych - mec. Marek Mikołajczyk
i prezydent Piotr Krzystek

Dziennikarki TVP Szczecin (od lewej):
Magdalena Stankiewicz, Joanna
Pieciukiewicz, Ewa Maltańska

Od lewej: Dariusz Staniewski (Kurier
Szczeciński), Michał Stankiewicz (Rzeczpospolita),
Adam Zadworny (Gazeta Wyborcza)

Od lewej: Katarzyna Bławat - Adamus, dyrektor
PKO BP, Agnieszka Weychan - Rączka, dyrektor
Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego,
Krzysztof Rączka, dyrektor PKO Leasing

Marcin Kokolus,Fakt, radny Dawid Krystek z żoną Julią

Katarzyna Rytlewska, Aleksandra Charuk (obydwie Urząd Miasta
Szczecin) Mieszko Czarnecki, Maciej Kaczyński, prezes BTC

Od lewej: Daria Prochenka(Clochee), Iwona Drążkiewicz (ID Galleria), Katarzyna
Sulikowska (Dental Implant Aesthetic Clinic), Katarzyna Hubińska (Atelier Pasja)

„Konsorcjum“, które wylicytowało piłkę nożną, (Od lewej): wicemarszałek
Jarosław Rzepa, marszałek Olgierd Geblewicz, Jakub Gwit (TVP), senator
Norbert Obrycki, poseł Andrzej Piątak, Jan Kozłowski

Prowadzący - Magdalena Stankiewicz i Dariusz Baranik (obydwoje TVP), a w środku
Kinga Krzywicka, prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
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Idealna panna młoda

entrum Mody Ślubnej oficjalnie rozpoczęło sezon na śluby.
Wraz ze współpracującymi partnerami stworzyło w ciągu
jednego dnia idealne miejsce dla przyszłych panien młodych.
Klientki miały możliwość zobaczenia się w pełnej stylizacji, począwszy od sukni ślubnej, przez makijaż i fryzurę, a skończywszy
na ślubnym bukiecie. Całość uwieczniona została sesją zdjęciową
i przejażdżką zabytkowym samochodem. Kolejna taka impreza już 8
marca.
ad

Fot. Jarosław Gaszyński

Od lewej: klientka Kinga Szymańska
przed obiektywem Este

Od lewej: Edyta Więckowska z Centrum Mody
Ślubnej oraz klientka Dorota Tabatowska

t

Anna Medvey – Człapińska
z kwiaciarni Anturium

Monika Bosska - Nowakowska,
właścicielka Centrum Mody Ślubnej

Od lewej: klientka Jagoda Fira oraz Sławomir Trojanowski, Studio Este

Od lewej: Wioleta Stańczyk, salon Sam Sebastian Style z klientką, Sebastian
Zając, salon Sam Sebastian Style oraz Marzena Baranowska z klientką

Zespół Centrum Mody Ślubnej w komplecie

Gala na fali

eatr Polski po brzegi wypełnili żeglarze. Gwoździem programu
pierwszej Gali Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
było przyznanie Horyzontów – nowych żeglarskich wyróżnień. Te
trafiły do laureatów w dziesięciu kategoriach: żeglarz, rejs, jacht,
port jachtowy, działalność klubowa, sport, nadzieje, osobowość,
wydarzenia i media. Imprezę rozpoczął brawurowy taniec morski
w wykonaniu maluchów z żeglarskiego PP „Żagielek”, a zakończyły
„diamentowe” urodziny słynnego barda szant i ballady morskiej Jerzego „Poręby” Porębskiego. Organizatorem Gali był Związek Portów
i Przystani Jachtowych oraz Euro Jachtklub „Pogoń”, przy współpracy
z ZOZŻ i ZROT. Gala współfinansowana została w ramach unijnego
projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
ad

Od lewej: Norbert Obrycki, senator, współprowadząca galę Katarzyna Wolnik – Sayna
z Radia Szczecin i Agnieszka Skrzypulec – wyróżniona w żeglarstwie sportowym

Od lewej: kpt. Janusz Frączek z żoną Danutą, Paweł Sójka, przewodniczący
świnoujskiej rady miasta, Joanna Agatowska, wiceprezydent Świnoujścia,
kpt. Aleksander, Sławomir Putresza

Fot. Jarosław Gaszyński

Od lewej: kpt. Henryk Kałuża, najlepszy
skipper Baltic Single Handed Polonez Cup,
dr Zbigniew Zalewski, prezes ZOZŻ

Od lewej: kpt. Mieczysław
Ircha, kpt. Jerzy Szkudlarek

Od lewej: żeglarz Tomasz Jabłoński, kpt.
Krzysztof Krygier, organizator Polonez
Cup i red. Sailportal.pl

Jerzy Porębski z żoną Haliną

Od lewej: Kuba Strzyczkowski z radiowej „Trójki”, Katarzyna
Wolnik - Sayna z Radia Szczecin z mężem Kajetanem

kroniki
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Miłosny rekord

Fot. Jarosław Gaszyński

ic nie wprawia w miłosny nastrój, tak jak odrobina egzotyki.
Restauracje Buddha & Bombay celebrowały święto zakochanych przez cały weekend. Jak się okazało, szczecinianie, byli bardzo
spragnieni miłości. W Dzień św. Walentego obie restauracje miały
dla swoich gości specjalne egzotyczne zestawy walentynkowe. Potrawy z kuchni azjatyckiej uwodziły, pieściły podniebienia i dostarczyły zmysłom wielu przyjemności.
kds

Patryk Oszczęda, notariusz i Paulina Oszczęda

d

Łukasz Hołubowski z narzeczoną Mią

Andrzej Marecki, adwokat z żona Barbarą
Marciniak - Marecką, doradcą podatkowym

Przemysław Kowalewski i Monika Sapko

Od lewej: Małgorzata Wojtaszczyk ,Sylwia
Rasmussen - Borowiec

Zaręczyny na scenie

użo można by opowiadać o walentynkowej premierze Napoju Miłosnego w Hali Opery. O tym, że były piękne kostiumy i scenografia. O tym, że gra aktorów i partie solowe wykonane
przez śpiewaków zostały z mistrzowską precyzją. Jednak wszystko
to, zostało przyćmione przez pewną młodą parę. Otóż pan Mateusz,
przed publicznością i aktorami oświadczył się swojej dziewczynie,
pannie Paulinie. I został łaskawie przyjęty przez wybrankę swojego
serca. Czy mogło być lepsze celebrowanie święta miłości?
kds

Fot. Włodzimierz Piątek

Mariusz Łuszczewski - właściciel
Buddha Thai & Fusion Restaurant

Sylwester Smulczyński, Jacek Jekiel,
Małgorzata Bornowska i Tomasz Łuczak

Na pierwszym planie Jacek Jekiel
i dyrygent Vladimir Kiradjiev

Od lewej: Izabela Szlachetka, Tomasz Nieżychowski, Jacek Jekiel

Aleksandra Nieżychowska – Stankiewicz
i Tomasz Nieżychowski gratulują Joannie
Tylkowskiej -Drożdż

Pracownicy Opery na Zamku i dyrygent
Vladimir Kiradjiev świętują udana premierę

Sto lat Czarny Rudy Kocie!

n

iemal pełnoletni Rudy Czarny Kot obchodził swoje siedemnaste urodziny. Jak zawsze z tej okazji odbyła się wielka
feta. Wśród gości pojawił się Andrzej Poniedzielski, który zaśpiewał
„Love me gender”, a także Artur Andrus podziwiający nogi Adama
Dzieciniaka w pięknych czerwonych szpilkach. Był to wieczór wielu
atrakcji i wielu radosnych przeżyć. A na koniec, jak to na urodzinach,
pojawił się tort, który był wypisz – wymaluj, kopią nowego budynku
Teatru Polskiego. Życzymy sto lat!
ad

Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego

Aktorka Sylwia Różycka
w objęciach Olka Różanka

Fot. Jarosław Gaszyński

Od lewej: Olek Różanek, Feng Szuja, Stanisław Tym
i Jarosław Gaszyński, fotoreporter Magazynu Prestiż

Stanisław Tym w objęciach fotograf Dagny Drążkowskiej,
R-Studio (z lewej) i wokalistki Katarzyny Trzepiałowskiej

Jedna z muzycznych atrakcji
urodzin, aktorka Marta Uszko

Przy pianinie Krzysztof Baranowski
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Biznes & Sztuka w Rockerze

b

iznes Sztuka & Szczecin to nowy cykl spotkań w Rocker
Clubie. Na jego styczniowej inauguracji licznie stawili się
politycy, dziennikarze, biznesmeni oraz ludzie kultury. Gwiazdami
wieczoru byli - profesor Dariusz Rosati, Grzegorz Markowski, lider
Perfektu oraz Rafał Bryndal. Nie zabrakło smacznego bufetu wysokoprocentowych trunków. W ciągu tego roku ma odbyć się 9 edycji. Ich celem jest integracja biznesu ze sztuką.
kds

Fot. Dagna Drążkowska

Grzegorz Markowski

Jola Szczepaniak, Akademia Sztuki

p

Rafał Bryndal i Aleksandra
Kopińska - Szykuć, Teatr Polski

Beata Radziwanowska dyrektor
regionu PKO BP z mężem

Krzysztof Jałosiński, prezes
Grupy Azoty z partnerką

Janusz Ziomek, szef biura dyrektora
naczelnego PŻM z małżonką

Prof. Dariusz Rosati, Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych, Rafał Bryndal

Patrycja Walburg (Dwa Razy W),
Daria Prochenka (Clochee), Justyna Szuszkiewicz (Clochee)

Marta Uszko, Teatr Polski

Marcin Raubo, Off Marina
i Marcin Konarzewski Energopol

Nowa odsłona Wineland

odczas otwarcia nowego punktu Wineland w Szczecinie nie
mogło zabraknąć degustacji win i delikatesów z oferty sklepu. Bez opuszczania gustowanie urządzonych wnętrz (galeria „mała
rzecz”) sommelier Bartłomiej Bal zabrał gości w podróż po winiarniach Niemiec, Francji, północnych Włoch i Chile. Jakby przyjemności było mało, na wszystkich czekały jeszcze miłe podarunki. kt

Urodziny Nieżychowskiego

90

rocznicę urodzin swego nieżyjącego już założyciela – Jacka Nieżychowskiego – świętowała Opera na Zamku. Z tej
okazji w hali opery licznie stawili się nie tylko artyści, ale także przyjaciele, znajomi i rodzina jubilata. Koncert otworzyła uwertura do
„Krainy Uśmiechu“ Franciszka Lehara, operetki, która jako pierwsza
została wystawiona w szczecińskiej operze w 1957 roku. Potem był
już „koncert życzeń“ najbardziej znanych arii. Widzowie mogli też
zobaczyć film o Jacku Nieżychowskim, specjalnie na tę okazję zrealizowany przez Marka Osajdę. Wielu wzruszeń, wspomnień i spotkań po latach nie zabrakło też na pokoncertowym bankiecie. br

Gospodarze i goście imprezy: Dariusz Sipiatowski, dyrektor ds. handlowych Wineland
razem z Mariuszem Łuszczewskim, właścicielem restauracji Buddha i Piotrem Garusem

Piotr Garus, prezes Wineland

Maciej Pieczyński, MM
Trendy i Karina Tessar, Prestiż

Od lewej: Aleksandra Nieżychowska –
Stankiewicz, Irena Brodzińska,
Tomasz Nieżychowski

Od lewej: Wojciech Kaczmarek, Magdalena
Stankiewicz, Adam Grochulski

Fot. Dagna Drążkowska

Fot. materiały prasowe

Rodzina, przyjaciele i znajomi Jacka Nieżychowskiego

kroniki

Malowanie kawą

zorem pięknego tulipana na powierzchni kawy uwiódł
jury Andrzej Bukała, tym samym wygrywając drugą edycję
Szczecińskiego Pucharu Latte Art. W zawodach malowania na kawie wzięli udział bariści za całej Polski. To za ich sprawą we wnętrzu
restauracji Pasja Fabryka Smaku zapachniało kawą jak nigdy dotąd.
Ten jeden z najpopularniejszych napojów nie tylko pięknie pachniał
i smakował, ale każda jego filiżanka była ozdobiona rysunkiem autorstwa jednego z uczestników konkursu. Kawy starczyło dla wszystkich.
ad

Michał Sowiński, organizator imprezy

Fot. Jarosław Gaszyński

Andrzej Bukała ze Szczecina wygrał zawody

Sylwia Duszyńska, właścicielka
Pasji Fabryki Smaku

s

Katarzyna Kudlak z Poznania
została finalistką konkursu

Wszystko o mężczyznach

cena Poniedziałek z Prestiżem po raz kolejny zaprosiła widzów na wspólny wieczór. Tym razem na sztukę Miro Gavrana
„Wszystko o mężczyznach”. Artyści bawili widownię doprowadzając
ją do łez. Po spektaklu widzowie zostali zaproszeni na bankiet. Delektowano się winem, foyer wypełniły wesołe rozmowy, no i tradycyjnie nie zabrakło autografów.
kds

Aktorzy Sceny: Adam Dzieciniak, Sławomir
Kołakowski, Wiesław Lewoc

Aktorzy z fankami

Fot. Jarosław Gaszyński

Agnieszka Rojewska, sędzia zawodów

Scena Poniedziałek z Prestiżem

p

Każda filiżanka kawy była
ozdobiona rysunkiem

Pocałunek w teatrze

owiedzieć o ostatnim Wieczorze Kobiet, że był to fajny wieczór to za mało. Organizatorzy zabrali uczestniczące w nim
kobiety w podróż pełną namiętności, wzruszających chwil i przemyśleń wywołujących śmiech i łzy. Wszystko za sprawą przedpremierowego przedstawienia „Pocałunek” w reżyserii Marka Pasiecznego.
Sztuka wywołała ogromne poruszenie wśród widowni. Nasunęła
wiele pytań i przyczyniła się do przemyśleń, którymi uczestniczki
chętnie dzieliły się z twórcami i między sobą. Aktorzy: Magdalena
Myszkiewicz i Konrad Pawicki, mówili o emocjach i wątpliwościach
towarzyszących im przy pracy nad spektaklem. Reżyser opowiadał
o współpracy ze scenograf Katarzyną Stochalską. Wieczór upływał,
a nikt nie myślał o tym, by wracać do domu…
kds

Od lewej: Elżbieta Kułakowska, Elżbieta
Rynkiewicz, Jolanta Szczepańska

Uczestniczki wieczoru dyskutujące o sztuce

Twórcy spektaklu: od lewej aktorzy, Konrad Pawicki,
Magda Myszkiewicz i Marek Pasieczny, reżyser

Katarzyna Strzelecka, Mielniczuk Agnieszka, która wygrała
wino ufundowane przez firmę Procyon, Ilona Domańska

Fot. Dagna Drążkowska
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
KAWIARNIE
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe In, ul. Kaszubska 67
Cafe Porto, ul. Bogusława X 47
Cafe Aficionado & Casa Turrent,
ul. Wielka Odrzańska 28
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari,ul. Tuwima 27
Castellari, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Corner, ul. Tkacka 64D
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4
Cukiernia Koch, ul. Jagiellońska 5/1
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1
Sklep Kolonialny, CH Ster
Starbucks, oba lokale
Soffi, ul. Jagiellońska
RESTAURACJE / PUBY
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Biała Trufla, ul. Jana Pawła II 45
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Bohema, al. W. Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul Panieńska
Casa del Toro, ul. Rynek Nowy 2
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1B
Colorado, Wały Chrobrego 1A
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Eskapada Szczecin, ul. Osiek 7
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20
Karczma Polska "Pod Kogutem", pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wałów Chrobrego)
Meraki Bar, al. W. Polskiego 20
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Restauracja „ Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
The Long Bridge Pub, ul. Monte Cassino 1
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
West Ende, ul. W. Polskiego 65
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
Australia gabinet kosmetyczny,
ul. Jagiellońska 67A/4
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Zdroje – Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40

EVITA-SPA, Przecław 96E
Fantsy Studio Fryzjerskie, ul. Ku Słońcu 71
Fryzjerskie Atelier K. Klim, ul. Królowej Jadwigi 12/1
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz,
ul. Mazurska 20
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
La Fiori, ul. Ściegiennego 28/3
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za
Wiatrakiem 4A
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
Planet SPA, ul. W. Polskiego 70
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Affinage pl. Zwycięstwa 1
Studio KALE, ul. Modra 90/1
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A

Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A
La Passion, ul. Jagiellońska 96
Maqsimum, al. Wojska Polskiego 14
Madras Styl, ul. Jagiełły 19
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Milano Fashion, CH Fala
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43
Natuzzi, ul. Struga 25
Olsen, CH Kaskada
Resenthall, CH Kaskada
Rosenthall, ul. Bogusława X 15/1a
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8
Salon Mody Grand, ul. Śląska 54A
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
Soraya, ul. Z. Starego 3A
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
Wino Una, ul. Mickiewicza 136
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski, CH Ster

KLUBY

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2

Calbud, ul. Kapitańska 2
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. W. Polskiego 24/2
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 81A
Szczecińskie Centrum Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 1A

HOTELE
Atrium, al. W. Polskiego 75
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i Restauracja,
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Radisson Blu, pl. Rodła 10
KLUBY FITNESS
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła, ul. Piłsudskiego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
McGym, ul. 5-go Lipca 46
Planet Spa, al. W. Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67
Royal Thai Massage, ul. Sienna 4
Studio Tańca Magdaleny Prieditis,
ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy,
ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Squash Center, ul. Żyzna 17
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska
SKLEPY
Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7
Art Top, ul. Chodkiewicza 6 i ul. Hangarowa 13
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK
B&M, al. W. Polskiego 43
Betty Barclay, CH Galaxy
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
CH Galaxy (punkt informacyjny),
al. Wyzwolenia 18-20
CH Kaskada (punkt informacyjny),
al. Niepodległości 36
Euforia, al. W. Polskiego 37
Euro Optyk, ul. Wyzwolenia 19
Escada, al. W. Polskiego 22
Exovino, ul. Małopolska 3
Hexeline, CH Galaxy, parter
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
Jeniffer Collection, ul. Modra 33
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn

GABINETY LEKARSKIE
Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24
Centrum Mody Ślubnej, ul. Kaszubska 58
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol,
ul. E. Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1
Estetic, ul. Kopernika 6
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Figurella Instytut Odchudzania,ul. Monte Cassino 2/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Karboklinika, ul. Małkowskiego 30/6
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
LASER, ul. E. Gierczak 38/8
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Luxmedica, ul. Welecka 38
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55
Medicus, pl. Zwycięstwa 1
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, al. W. Polskiego 92–94
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, ul. P. Wielkopolskich 4C
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna,
al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. Kasprzaka 2a
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103
KANCELARIE PRAWNE
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A

Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda,
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1
Lizak, Stankiewicz, Królikowski,
ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8
SMK Semeniuk, Marecki, Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5A/12
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2
SALONY SAMOCHODOWE
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7
Honda, ul. Białowieska 2
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13
Subaru, ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7
BIURA PODRÓŻY
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
Follow Me, ul. Kolumba 1
L'TUR, CH Galaxy, parter
Neckermann, al. W. Polskiego 11
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12
Unity Travel, pl. Rodła 8
INNE
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
A-float, ul. Parkowa 5A/1
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska,
ul. Monte Cassino 24/2
Dive Academy Basen SDS, ul. Wąska 16
DIVE POINT Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19E
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5
RE`form, ul. Stoisława 3
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,
ul. Kolumba 86
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Niemierzyńska 17a
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42
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Enklawa
w mieście
Autor: Izabela Magiera - Jarzembek

Wyobraź sobie miejsce z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie blisko centrum
z zamkniętym wewnętrznym dziedzińcem, w otoczeniu starannie zaprojektowanej
roślinności i placem zabaw dla dzieci. Taki jest Wiśniowy Sad

