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Przekonanie, że kobieta
ma dobrze wyglądać, funkcjonuje od wieków. Wynika to pośrednio z uwarunkowań biologicznych i kulturowych. Najładniejsze samice zdobywają
najsilniejszych samców w stadzie, a najpiękniejsze panny wychodzą dobrze za mąż. I choć jest to mocno uproszczony (by nie powiedzieć prostacki) skrót myślowy, trudno całkowicie temu zaprzeczyć. Nieszczere są
kobiety, które twierdzą, że wygląd nie ma znaczenia. Każda z nas chce
wyglądać dobrze. Oczywiście, dla każdej z nas znaczy to coś innego, jednak większość mniej lub bardziej świadomie, próbuje wcisnąć się w aktualne oczekiwania wobec kobiecej urody. No i tutaj zaczyna się problem.
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie:
„Jesteś: za gruba, za chuda, za wysoka, za niska i w ogóle nieładna.

Bezustannie musi się zmagać ze stereotypami bohaterka naszej okładki,
Elżbieta Romanowska, wyposażona w bujne, kobiece kształty. Jest prawdziwym ewenementem w aktorskim światku, zdominowanym przez kobiety, noszące ubranie w rozmiarze 34. Ela mainstreamowej publiczności
dała się poznać w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie w parze z Rafałem Maserakiem brawurowo dotarła do finału. Podczas programu musiała się zmierzyć nie tylko z morderczymi treningami i ogromną presją, ale także z pokaźną dawką internetowego hejtu, gdzie dyskusja o „mankamentach” jej
figury została sprowadzona do poziomu rynsztoka.

„Panie Rafale, jak mi przykro, chyba ktoś pana nie lubi. Jak można z kimś takim?!? To chyba kara! A pani, jakby miała odrobinę przyzwoitości toby zrezygnowała z programu. Taki kloc, taki hipopotam, przecież pani go zabije!”
A że natura ludzka nie musi być konsekwentna, tuż po wyemitowaniu
paru odcinków, ku ogromnemu zdziwieniu, dostała maile zwrotne z...
przeprosinami. Okazało się, że są ludzie, którzy potrafią się przyznać
do błędu i przeprosić. Ale na tym nie koniec, bowiem zaczęły spływać
kolejne maile, tym razem od kobiet, które pisały, że jej postawa je zmotywowała, by podnieść się z kanapy, zapisać się na zajęcia, o których od
dawna marzyły, a wcześniej nie miały odwagi ze względu na swoją wagę.
Zobaczyły na parkiecie kobietę, która nie jest wychudzoną blondynką,
ale czerpie ogromną radość i energię z tańca. Uwierzyły, że też mogą.
Ela sama o sobie mówi otwarcie: „Zdaję sobie sprawę z mankamentów,
które mam. Parę rzeczy mnie drażni w mojej figurze, wiec próbuję je
zmienić, ale są też takie, z których jestem zadowolona. Ja się dobrze
czuję ze sobą, a jeśli komuś nie pasuje, to trudno”.
Piękne słowa pięknej kobiety, która nie uległa presji świata, w jakim
przyszło jej funkcjonować, a w dodatku dała siłę innym kobietom, by zaczęły realizować marzenia niekoniecznie w rozmiarze 34.
Miłej Lektury!
Izabela Magiera
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MODEL MIRANDA KERR

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz Radia Szczecin,
„garkotłuk”

Rzuć pan dychę,
artysta ginie…
A

rtysta jest komiwojażerem pukającym do drzwi naszych serc.
Oferującym jak najlepiej potrafi towar bezcenny; swoją wrażliwość, talent, umiejętności. Narażony na upokorzenia i obojętność. Niezrozumienie i szyderstwo. Ale i na chwałę, sławę,
popularność i znajomości w osiedlowym warzywniaku. Artysta jest rycerzem naszych dni. Jeśli jest Artystą…
Artystą jest na ten przykład Robert De Niro, albo Eric Clapton, a także
pan Władeczek z niewielkiej wioski pod Pyrzycami. Pan Władeczek wielkim artystą jest. Podstawowym surowcem jego Sztuki jest miód, bo pod
nosem pasieka. Z tego miodu powstaje produkt klarowny, aromatyczny
i krzepki jak przystało. Wbrew pozorom wytrawny, a nawet z goryczką
przyjemną. Żadnego tam po nim kaca. Czysta poezja smaku i mocy.
Tak, pan Władeczek wielkim artystą jest. Pan były wokalista zespołu,
który na każdych imieninach cioci Helenki prosił o „jedną noc” bardziej
fuszerem jest, niż kimkolwiek innym. Artystą to nie był nigdy, choć wciąż
wierzy, że jest zupełnie inaczej. Występuje, bo zapewne potrzebuje, ale
dlaczego moim, czyli słuchacza, kosztem? Wiem co piszę bom widział.
W Widuchowej. Pan były wokalista zrobił ogromne wrażenie na publiczności. No, niestety nie swoim głosem, lecz bardziej niedopiętym rozporkiem. Nie sądzę by znalazła się choć jedna osoba skłonna „dać mu tę
noc”. Smutne? Oczywiście. I smutne i żenujące.
Takich widowisk podczas wakacyjnych imprez typu „dni naszego miasta” było bez liku. „Dni Koziej Wólki” to okazja. Przede wszystkim na
autopromocję lokalnej władzy. A to się z „gwiazdą” poklepią i słitfocię
strzelą, a to wylezą na scenę i z dumą popatrzą na wyborców zwanych
od niedawna suwerenem. No i napiją się i najedzą. W jednej z zachodnio-
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pomorskich miejscowości jurorami w konkursie kulinarnym były lokalne
„elyty”. Zjadły, popiły, a na resztki zaprosiły pańskim gestem wspomnianych suwerenów. Chętnych, ku mojej zgrozie nie brakowało…
Patent na urządzenie igrzysk dla gawiedzi jest dość prosty i dość nudny: otóż dmuchany zamek, stoisko z grillem, piwo, występy dzieci (to za
frajer) i GWIAZDA! Pewnym urozmaiceniem bywają konkursy kulinarne,
albo plastyczne. Te drugie wszak pod warunkiem, że sponsor (zazwyczaj
właściciel miejscowego sklepu, lub jakiegoś geszeftu) rzuci niewielkim
groszem. Dobrze jest zaprosić „dostojnego zwierzchnika” z powiatu. Zawsze to można jakieś słówko szepnąć w sprawie, zgiąć karczek w usłużnym ukłonie, napoić, zabawić.
Ale wróćmy do Gwiazdy. Gdybyśmy mieli w ręku programy wszystkich
„Dni”, które odbyły się podczas tegorocznych wakacji na Pomorzu Zachodnim, otrzymalibyśmy zestaw nazwisk trzecio i czwartorzędnych
„artystów”, których daremno by szukać w mainstreamowych mediach.
Owszem, niektórzy z nich wciąż wywołują wspomnienia z odległych
czasów ich i naszej młodości. Niektórzy nawet dają występy na całkiem
przyzwoitym (jak na te lata na karku) poziomie. W znakomitej jednak
większości występy mają charakter smutnego pokrzykiwania do mikrofonu, zagłuszanego playbackiem.
Ciężko jest być Artystą dostatecznie długo, by utrzymać poziom i styl.
Ogólnie w pewnym wieku ciężko jest cokolwiek utrzymać. Najciężej jest
utrzymać siebie i rodzinę. Trzeba więc pędzić na kolejne „Dni...” dbając,
by dżipies doprowadził nas do mieściny, o której nigdy w życiu nie słyszeliśmy, ale której mieszkańcy przed laty słyszeli o nas.

Pink & Blue
Baby Store

Sklep powstał z miłości do dzieci,
które możemy tu ubrać od stóp do
głów, w ofercie znajdziemy bowiem
rzeczy i dla noworodka, i dla dziewięciolatka. Właściciele postawili
na znane i cenione marki – zarówno
producentów ubrań czy obuwia,
jak i designerskich akcesoriów do
opieki nad maluchami – od pościeli
czy śpiworków po wózki i ozdoby
do dziecięcego pokoiku. Znajdziemy tu więc produkty takich firm,
jak Mayoral, Dear Eco, Elodie Details czy La Millou, którą Pink& Blue
ma na wyłączność w Szczecinie.
W takim asortymencie nie mogło
też zabraknąć zabawek
.
Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 42/1

Marella

17 schodów

Restauracja
Konstelacja
Kuchnia i Wino

Salon Marella usytuowany w pięknych wnętrzach kamienicy przy
al. Wojska Polskiego pięknie rozświetla naroże budynku. Włoski
design oraz włożone w niego serce stworzyły w tym miejscu niepowtarzalną atmosferę. Wnętrze
salonu jest odzwierciedleniem
flagowego salonu Marella w Mediolanie i doskonale pasuje do kobiecego stylu najnowszej kolekcji.
Znajdziemy w niej m.in. wełniane
płaszcze w najmodniejszych kolorach; królować będą również
kraty. W salonie codzienne serwowany jest popołudniowy aperitif
oraz włoskie cappuccino.

Nowe miejsce w eleganckiej kamienicy na podzamczu. Po 17
stopniach schodzimy do koktajlbaru z ogromnym wyborem alkoholi z całego świata. Serce lokalu
stanowi 8-metrowy, podświetlany bar, a na miłośników dobrych
trunków czeka 70 wygodnych
miejsc siedzących w przestronnych lożach. W planach są kameralne koncerty z muzyką na
żywo, a spotkaniom – zarówno
tym nieformalnym, jak i biznesowym, towarzyszą dźwięki
swingu, bluesa i soulu. Lokal jest
otwarty przez cały tydzień od 18
do 2 w nocy.

Nazwa „Konstelacja” nie jest przypadkowa. Odwołuje się, bowiem
do lokalizacji tuż przy popularnym
dawniej, odremontowanym kinie
Kosmos. Okolica ta ma szansę
znów zatętnić życiem. Właściciele zajmują się promocją kultury
i sztuki, wspierając już Dąbskie
Wieczory Filmowe, ale przede
wszystkim chcą zadbać o komfort
gości poprzez wysokiej jakości
serwis i dania kuchni europejskiej.
Goście – zarówno indywidualni,
jak i klienci biznesowi – mogą wybierać z karty specjalnie wyselekcjonowane wina oraz piwa z regionalnych browarów.

Szczecin, al.Wojska Polskiego 20

Szczecin, ul. Targ Rybny 1

Szczecin, al. Wojska Polskiego 8/1A

reklama

PIERWSZA PRYWATNA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
od 1983 roku

o stomatologii
wiemy wszystko

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

Michał Stankiewicz

Od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą.
Pracował także w Gazecie Wyborczej,
TVP, TVN i Prestiżu. Laureat nagrody
„Watergate“ Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
oraz Fundacji Batorego. Dwukrotnie
– w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN)
nominowany do Grand Press. Pasjonat tenisa,
dobrej muzyki oraz psów rasy bokser.

Krzywym

„Uważam, że powinno się przywrócić kryterium testosteronu w biegach kobiet“ - powiedziała Joanna Jóźwik, polska biegaczka, po zajęciu
5 miejsca w olimpijskim finale biegu na 800 metrów. To komentarz do
Afrykanek, które zajęły trzy pierwsze miejsca. Biegaczki wyglądają jak
mężczyźni, a tłumaczą to podwyższonym, poziomem testosteronu. Od
lat budzą kontrowersje. Caster Semeneya podczas Mistrzostw Świata
w Berlinie w 2009 roku była nawet poddana badaniom płci. Wyników jednak nie podano i Caster dalej biega, a po zdobyciu złotego medalu w Rio
zadzwoniła do niedawno poślubionej żony. Z kolei bracia Tomasz i Adrian Zielińscy okryci niesławą wrócili do kraju. Polscy ciężarowcy wpadli
na braniu nandronolu, który jest na
liście zabronionych środków.
Igrzyska Rio po raz kolejny pokazały,
że współczesny świat zawodowego
sportu to połączenie biznesu, układów z z farmakologią. Jak tylko pojawiają się kolejne ograniczenia wobec
kolejnych specyfików, przemysł farmaceutyczny szuka nowych rozwiązań. Doping nie ustaje, a wręcz przeciwnie. Skutek? Stosowanie dopingu
staje się coraz bardziej wyrafinowane, no i droższe. A czasem wręcz kuriozalne. Justyna Kowalczyk, nasza
mistrzyni w biegach narciarskich
od lat podkreśla, że ponad połowa
kadry Norwegii choruje na astmę.
„Choroba“ zaczyna się z reguły wraz
z zawodowym rozpoczęciem uprawiania narciarstwa i wymaga podawania leków, które zwiększają wydajność płuc.
Wraz z postępem medycyny, farmakologii problemów będzie przybywać, a nie ubywać. Bicie wyśrubowanych rekordów wymaga przecież
przekraczania kolejnych granic.
Jaki więc wniosek? Czas na rewolucję. MKOL powinien znieść wszelkie
hamulce i ograniczenia w sporcie. Znieść podział na płcie, pozwolić
wszystkim brać wszystko. Przemysł farmaceutyczny wyjdzie z podziemia i rozwinie skrzydła. Być może pojawią się bardziej rewolucyjne metody niż podawanie paniom testosteronu. Gepard to najszybsze zwierzę na
świecie, można więc użyć jego genów. Z kolei geny goryla, który ma siłę
i zręczność nie tylko w rękach, ale i nogach – przydadzą się w sportach
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takich jak zapasy, judo, nie mówiąc o drążku. Odrobinę żyrafy chętnie
przyjęłaby siatkówka. Trzech zawodników przy siatce o wzroście 4 metrów załatwiłoby temat.
Polska w dziedzinie genów ma już pewne sukcesy. W mazurskim Popielnie od lat działa Stacja Badawcza PAN zajmująca się krzyżówkami.
Powstał tam już żubroń, skrzyżowanie żubra i bizona, a potem hybryd,
ćwierć żubra, ćwierć krowy i pół bizona. Popielno rozsławił niegdyś Tytus, bohater komiksów, który we śnie stworzył tam krowokurę, co daje
dziennie cysternę mleka i znosi jaja giganty. Z kolei jeżeli chodzi o tradycyjny doping powinno powstać
Narodowe Laboratorium Dopingu,
które będzie dbało o przygotowanie
odpowiednich farmaceutyków dla
naszych sportowców.
Ważną rolę do odegrania mają też
działacze. Zakładając zło konieczne,
czyli to, że działacze byli, są i będą,
Polacy powinni bardziej się wykazać.
I znów przykład z Rio. Startujący
w keirinie, jednej z konkurencji kolarstwa torowego Damian Zieliński
otarł się o medal. Sędziowie dwukrotnie przerywali bieg z powodu falstartu innych zawodników. Zgodnie
z przepisami falstart powinien ich
wykluczyć z kolejnego wyścigu, tym
bardziej, że w takim biegu jechali
sami doświadczeni i wybitni kolarze,
a stawką był medal olimpijski. Tak się
jednak nie stało, gdyż jeden z falstartów popełnił Brytyjczyk Jason Kenny.
A faworyta z najsilniejszej reprezentacji w kolarstwie wykluczyć żaden
z sędziów się nie odważył. Zadziała presja, siła narodowych związków,
wpływy, a wraz z nimi zapewne duże pieniądze. Na nic protesty Polskiego
Związku Kolarskiego. Zamiast jednak lamentować tutaj też należy wyciągać wnioski. Ministerstwo Sportu powinno powołać specjalny Narodowy
Sportowy Fundusz Korupcyjny, dzięki którego będzie można wpływać na
sportową rzeczywistość, lobbować i opłacać odpowiednie osoby w światowych związkach poszczególnych dyscyplin, czy MKOL-u. A wtedy Tokio
jest nasze! Ktoś zapyta, a co z tymi sportowcami, którzy chcą po prostu
ciężko trenować, a potem uczciwie konkurować, bez dopingu, bez układów? Szczerze? Kibicuję im z całego serca, ale nie mam pojęcia.

Rysunki: Grzegorz Dolniak

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

Dariusz Staniewski

okiem

Nowojorski portal Insider Monkey zaprezentował listę dziesięciu polskich miast w których najlepiej żyje się na emeryturze. I co? Szczecin
znalazł się na trzecim miejscu! Wyprzedziły nas Łódź i Białystok, a na
ostatnim miejscu wylądował Wrocław. Skąd taka wysoka pozycja
Szczecina? Bo zdaniem Amerykanów mamy dobrą służbę zdrowia,
niski współczynnik przestępczości, tanie nieruchomości a cena miesięcznego wyżywienia, według wyliczeń Amerykanów, wynosi 135 dolarów - czyli 510 zł. Poza tym mamy dużo i blisko do przyrody np. nad
Odrą. Ciekawe kto im takich rzeczy
naopowiadał. Agenci CIA? A niech
przyjadą, pomieszkają trochę tutaj,
poczekają kilka lat na operację np.
kolana, niech im ktoś twarze obije na deptaku Bogusława, albo na
nadodrzańskich bulwarach, niech
znajdzie tanią chatę (poza miejscem
pod mostem na Trasie Zamkowej,
choć i tam chyba ciężko) i spróbuje
się wyżywić w turystycznych barach. Amerykańscy emeryci, zapraszamy!

Ale to nie koniec dobrych wieści dla
Szczecina i regionu. Nie dość, że
Amerykanie uważają nas za krainę
mlekiem i miodem płynącą, to okazuje się, że jesteśmy co raz bardziej
długowieczni! Zakład Ubezpieczeń
Społecznych ujawnił, że co najmniej
79 stulatków mieszka na Pomorzu
Zachodnim. Większość, to kobiety. Co w sumie nikogo nie powinno
dziwić. Przecież to prawda znana od
dawna. Najstarsza skończy w tym roku 111 lat. Ale mężczyzn powyżej
setki jest tylko 15! Powinni więc chyba być noszeni na rękach a uczeni
analizować jak to uczynili, co jedli, jak to było z seksem, jakie sporty
uprawiali, gdzie pracowali, ile pili i palili itp. Kapitalny materiał badawczy! Z 79 osób ponad 30 stulatków mieszka w Szczecinie. Ale w porównaniu do innych rejonów Polski, to wcale nie jest najlepiej np. na Śląsku
żyje prawie 240 stulatków. Jakim cudem, ciśnie się pytanie. W tym smogu, pyle, zadymieniu, z płucami pełnymi metali ciężkich i tłustym jedzeniem? Prawie jak z poematu Broniewskiego: „już płuca wyplute, już usta
przeżarte szkorbutem”. Co na to mądrale od diet wszelakich, fitnessów

jakichś, zdrowego żywienia i innych głupot wymyślanych tylko po to,
żeby wykończyć człowieka i jednocześnie wydoić z niego całą kasę?
Co oni na to? Przecież, to całkowite zaprzeczenie ich teorii codziennie
wbijanych Polakom do głów po różnych telewizjach śniadaniowych! No
to idę na golonkę i duże piwo! A może nawet na dwa, albo i trzy. Bo do
jednego siadać, to szkoda zdrowia.
W połowie sierpnia do Szczecina i Stargardu zawitali przedstawiciele
pewnej stacji telewizyjnej, która
produkuje seriale paradokumentalne, takie jak np. sławne już „Pamiętniki z wakacji”. Kto to widział choć
raz, ten wie o co chodzi. Znam ludzi,
którzy długo nie mogli dojść do siebie po obejrzeniu choćby jednego
odcinka. Występują w tych produkcjach całkowici amatorzy - „ludzie
z ulicy”. Kiedyś mówiło się, że każdy
żołnierz nosi buławę w plecaku, więc
może zostać marszałkiem, albo, że
„nie matura, lecz chęć szczera zrobi
z Ciebie oficera”. Teraz każdy może
być aktorem. Nie ważny wiek, umiejętności, doświadczenie, aparycja.
Nic więc dziwnego, że paradokumentalne seriale są tak popularne.
Jest więc szansa, że można w nich
zobaczyć kogoś znajomego. A przecież nic tak nie cieszy jak ludzkie
nieszczęście. A tu proszę bardzo – na
ekranie możemy podziwiać popisy
kumpeli z klasy, kolesia z podwórka,
wujka Janka, sąsiadki z góry, ekspedientki z pobliskiego warzywniaka itp. I obśmiać ich z góry do dołu, wytknąć, wyszydzić, skrytykować, dowalić na maksa, albo zrobić „bekę”
na całego. Zwłaszcza w mediach społecznościowych. Na castingach
w Stargardzie i w Szczecinie pojawiły się tłumy chętnych do zostania
gwiazdami małego ekranu (a kto wie, co się potem może wydarzyć, bo
przecież wiadomo jak zaczynały niektóre gwiazdy Hollywoodu). A na razie... Tak po polsku: „Patrzcie, ale jaja! Przednich zębów nie ma, brzuch
mu zwisa, krzywe giry ma i ten durny wyraz twarzy! Ale Gajosa udaje,
albo innego Di Caprio! A ta, popatrz, artystka! Angelina Jolie z upadłej
stoczni!”

Felieton
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Ania
w Playboyu
Jeszcze kilka lat temu Ania Tarnowska twierdziła, że nigdy
nie zgodzi się na rozbieraną sesję zdjęciową w żadnym czasopiśmie dla mężczyzn. – Rzeczywiście nie spodziewałam
się, że wezmę udział w sesji dla Playboya. Byłam młodsza
i to, że wówczas tego nie zrobiłam, uznaję za dobry wybór
– przyznaje jedna z najbardziej utytułowanych dziewcząt
w historii Miss Polonia. – Byłam zdecydowanie za młoda
na takie decyzje. Teraz mam 30 lat, jestem dojrzalsza, bardziej świadoma swojej kobiecości i gotowa na takie sesje.
Zdjęcia do Playboya zrobione zostały w plenerze, w otoczeniu koni. Był to pomysł szczecinianki, na który przystali
pracownicy redakcji kultowego pisma. – Chciałam, by były
bardziej artystyczne niż wulgarne. I takie są: konie, plaża,
piękny wschód słońca. Nie powiem, łatwo nie było. Zdjęcia trwały dwa dni. Pierwszego skończyliśmy po godzinie 22, a o godzinie 2 nad ranem następnego dnia byłam
już malowana, żeby o 4 wyjechać i zdążyć na plażę przed
słońcem. O tej porze gorąco nie było i muszę przyznać, że
wchodzenie do wody w takiej temperaturze to niezłe dla
mnie wyzwanie. Zresztą doskonale to widać po jednym ze
zdjęć. Ostatecznie jednak poświęcenie się opłaciło i jestem
bardzo zadowolona z efektów.

kus
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Wydarzenia

fot. Playboy

O takiej sesji zdjęciowej marzy mnóstwo kobiet. Jedna
z nich miała okazję zaprezentować się na łamach najpopularniejszego czasopisma dla mężczyzn. Przepiękną szczeciniankę Anię Tarnowską, możemy oglądać w najnowszym
wydaniu Playboya. – Nie chciałam wulgarnych zdjęć i się
udało – mówi utytułowana była miss.

ODZIEŻ,
DODATKI
I BIŻUTERIA
POLSKICH MAREK
I PROJEKTANTÓW
ul. Gen. Rayskiego 23
(wejście od Jagiellońskiej)
tel. 698 800 747
/portfolio.szczecin

Grafika: „Control”, autor: Paweł Kuczyński

fot. materiały prasowe

Magiczny
sznurek

Sława polickiego
rysownika

ad
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Sutasz to technika, której nazwa pochodzi od francuskiego „soutache”, Ilustracja przedstawiająca Pokemona, który ujeżdża człowieka wpatrzooznaczającego splot lub warkocz. W tym misternym ozdabianiu ciała nego w smartfon, w kilka dni zdobyła popularność na całym świecie. Jej
Agnieszka Bessarab specjalizuje się od jakiegoś czasu, tworząc pod szyl- autorem jest policki rysownik, Paweł Kuczyński.
dem Bao Jewellery.
Grafika, która powstała dla jednego z portali internetowych, miała do
– Kiedy zaczynałam interesować się haftem sutasz, przeglądałam biżu- tej pory 44,5 miliona odwiedzin na Facebooku. Sądząc po mailach z zaterię innych artystów. Większość z nich była bardzo zdobna, kojarzyła pytaniami, które przychodziły do autora z całego świata, udostępniana
mi się z dawnymi czasami, głównie z serialem „Gra o Tron” – mówi autor- była głównie tam, gdzie gra Pokemon Go jest najbardziej popularna, czyli
ka biżuterii. – Nie chciałam jednak, żeby moja biżuteria była kojarzona w krajach azjatyckich, w USA i w Europie. Stanowi doskonały komentarz
ze średniowieczem i mogła być noszona tylko na wielkie wyjścia. Stąd otaczającej nas rzeczywistości, podkreślając uzależnienie ludzi od najneonowe kolory, folkowe wzory, ale również modele jednokolorowe nowszych technologii: gadżetów, programów, gier czy aplikacji. Tak jak
inne prace, jest wynikiem wnikliwych obserwacji rysownika. Czy jej poz oryginalnymi kamieniami.
Idąc dalej tym tropem, powstał pomysł na pierwszą profesjonalną sesję. pularność przyniosła mu wymierne korzyści? – Otrzymałem kilka propo– Chciałam pokazać, że Bao Jewellery można nosić na co dzień, do pracy, zycji współpracy z firmami zajmującymi się wydrukiem, kilka zamówień
do szkoły, na randkę czy na spacer. Nadaje się ona dla każdej kobiety – na nowe prace i głównie ogromną ilość zapytań o bezpłatne użyczenie
tej pracy do publikacji na wszelkich portalach internetowych – mówi Padodaje Agnieszka Bessarab.
W sesji wzięły udział zwyczajne dziewczyny. Jest tancerka, jest nasto- weł Kuczyński. Na początku drogi twórczej ilustrator brał czynny udział
latka, są piękne mamy, a każda o innym typie urody. – Dziewczęta czuły w konkursach na rysunek satyryczny, dzięki czemu został zauważony
się bardzo dobrze na tej sesji, były zrelaksowane i w wyśmienitych na- w środowisku rysowników. W tej chwili ma na swoim koncie już ponad 130
strojach – mówi autorka. – W tej chwili wykonuję również biżuterię na nagród z całego świata. – Wszystkie są dla mnie ważne, ale oczywiście
najbardziej lubię te, które zdobyły główne nagrody – dodaje ze śmiechem.
zamówienie, ale mam w planach następne projekty.
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· Małżeństwo nie musi być loterią

+48 601 95 35 85
www.przemiany.org

· Kryzysy (w tym zawodowe)
nie muszą być problemem
· Budowanie osobistej dojrzałości
– rozwój osobisty może być prosty

Józef Przemieniecki
trener, mentor, coach, terapeuta, mediator

Czas w odcieniach
Szczecina

Finalnie przybrały one formę audiobooka „Słuchać/Czytać każdy może”
na którym to aktorzy trzech szczecińskich teatrów: Polskiego, Współczesnego oraz Pleciugi czytają bajki uznanego sportowca.
„Kiedy jakiś czas temu przemierzałem autem Polskę z moim synkiem
Ignasiem, zabraliśmy na stopa pewną bardzo młodą damę – opowiada
Marcin. – Puściłem jej wtedy „Snow Mole’a” czytanego przez Jacka Polaczka. Zamilkła na chwilę, po czym zasnęła aż do celu podróży. Niedawno dostałem od niej sms’a:...nadal pamiętam o Pana bajkach…”
Audiobook składa się z bajek mówiących o ścieraniu się z żywiołami
tego świata, zachowując respekt oraz pokorę wobec nich, o zamienianiu
marzeń, czy lęków w pasję. Autor przekazuje reszcie świata jak to jest,
gdy człowiek spotyka się sam ze sobą w czystej postaci. Wydawnictwo
jest wstępem do premiery pełnometrażowej biografii Tomaszewskiego
„#Yeti40”, której premiera odbędzie się jeszcze w tym roku.

– Jest to limitowana edycja zegarka, która została zaprojektowana przeze mnie i jest dostępna tylko w moim sklepie – mówi projektant. – Zegarek jest poświęcony morzu bałtyckiemu, Szczecinowi i ma też w sobie
coś z historii naszego miasta. Na odwrocie widnieje mapa Morza Bałtyckiego, lotnisko wodne w Dąbiu, samolot Dornier Wall oraz współrzędne
samego miasta. To zegarek lotniczy, a Dornier Wall był jednym z samolotów, który w latach 30. ubiegłego wieku latał na trasie Szczecin-Rostock
i Szczecin-Kopenhaga – dodaje.
Koperta zegarka została wykonana ze stali szlachetnej. Ma proste
kształty, czasomierz jest oparty o koncepcję zegarka typu „pilot”. Cyferblat jest wariacją na temat wspomnianej konwencji „pilotów”. Tło
nie jest zwyczajowo czarne, wykonano je w odcieniu „morskiej zieleni”.
Dodatkowo powierzchnia tarczy została ozdobiona szlifem słonecznym.
– To już drugi mój projekt – dodaje Łukasz Prygiel. – Pierwszy zegarek to
Marine Black Anchor, inspirowany morzem. Myślę już o następnych, to
będzie albo zegarek do nurkowania albo czasomierz w stylu bauhaus.
Tymczasem Baltic Sea rozchodzi się jak ciepłe bułeczki i powędrował już
do różnych części świata; do Singapuru, Australii i Francji.

Marcin Tomaszewski do tej pory znany był przede wszystkim jako wybitny alpinista, specjalista od wytyczania nowych dróg w bardzo trudno
dostępnych masywach górskich na całym świecie. Niewiele osób wie,
ale podczas każdej z wypraw alpinistycznych tworzył bajki.

ad
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fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Bajki
alpinistyczne

Tylko 100 sztuk stylowego zegarka zainspirowanego Szczecinem i jego
historią pojawiło się w sprzedaży. To prawdziwe cacko! NAV B-UHR Baltic Sea Limited Edition niemieckiej firmy Steinhart został zaprojektowany przez szczecinianina Łukasza Prygiela.
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ROZKWITNIJ
JESIENIĄ
ATRIUM-MOLO.COM

MIKSUJ STYLE
Z NOWYCH KOLEKCJI

Ekspertyza PAYOT w dziedzinie pielęgnacji skóry twarzy i ciała czerpie swoją wiedzę z dziedzictwa Dr Nadii Payot. Metoda
pielęgnacyjna będąca owocem wyjątkowej alchemii opartej na modelowaniu, skutecznych składnikach aktywnych i sensorycznych
konsystencjach. Prawdziwy know-how dający niezrównane wyniki i błogą przyjemność w pracy nad niedoskonałościami.
Doświadczenie PAYOT to przede wszystkim profesjonalny zabieg stosowany w salonach piękności – to wyjątkowe chwile
pielęgnacji wykonywanej dłońmi specjalistek i kontynuowanej we własnej łazience za pomocą produktów kosmetycznych.
Niektóre z tych produktów stały się żywą legendą, inne są częścią codziennych nawyków pielęgnacyjnych wielu kobiet.
Zapraszamy na zabiegi Peyot do naszego instytutu. Poczuj odrobinę luksusu na swojej skórze i przywróć jej blask.

Bevelin - Klinika Urody
ul. Ściegiennego 28/3
70 - 354 Szczecin

tel: 91 434 15 20
tel: 516 918 868 w godz. 10:00 - 20:00
e-mail: admin@bevelin.pl

www.bevelin.pl
www.facebook.com/Bevelin-Klinika-Urody

fot. Dagna Drążkowska

fot. Olaf Nowicki

Słodkie
urodziny
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Chiński
jubileusz

„Najsłodszy” punkt w mieście Ella studio depilacji cukrem świętował Fenomen kuchni chińskiej tkwi w smaku i aromacie potraw, które wyjątkowo dobrze trafiają w gusta smakoszy na całym świecie. Szczecin nie
swoje pierwsze urodziny.
jest tu wyjątkiem, dzięki czemu restauracja Jin Du może obchodzić już
Cały tydzień był wypełniony masą słodkości. Na klientów studia czeka- 17 urodziny.
ły lukrowe babeczki, gładkie rabaty, gratisowe zabiegi depilacji i w prezencie kosmetyki do pielęgnacji domowej Ella Home Care. Rok to też Restauracja chińska Jin Du powstała 9 września 1999 r. W numerologii
konkretne liczby: 5029 wykonanych zabiegów depilacji, 2912 godzin cu- chińskiej cyfra 9 jest równoznaczna z hasłem „długowieczny”. Ta zasada
krowania, ponad 935 kg pasty cukrowej Ella. A najczęściej wykonywany zdaje się przekładać na działalność lokalu, w którym – dzięki rzetelnemu
podejściu zespołu Jin Du do pracy – już od 17 lat poznajemy prawdziwe
zabieg to „pusta brazylijska plaża” - aż 1742 razy!
– Warto dodać, że szczecińska marka już wkrótce otwiera kolejne studio smaki Chin. Doceniają je sami mieszkańcy tego odległego kraju, którzyw Poznaniu – z entuzjazmem podkreśla Emilia Chromicz, jedna z sióstr, przebywają u nas na wymianach akademickich bądź w delegacji. Przy
biznesowych spotkaniach chętnie rozmawiają z właścicielem i kuchaktóra współtworzy markę Ella.
rzami, którzy na ich prośbę szykują nawet specjalne dania spoza karty.
ad
Pochodzący z Pekinu i Kantonu szefowie kuchni Jin Du serwują bowiem
potrawy przygotowane zgodnie z tradycyjnymi recepturami, jednocześnie dostosowując je do gustu polskich gości. – Podajemy to, co najlepsze w naszym ojczystym kraju – mówi właściciel restauracji, Yuanming
Wang. – Przebojem jest pieczona kaczka po pekińsku, podawana w plastrach z ryżowymi naleśnikami, warzywami i specjalnym sosem. Goście
uwielbiają też delikatne i soczyste ryby, aromatyczne zupy, makarony,
desery czy napoje. Zapraszamy do stołu – dodaje z uśmiechem.
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NOWA KOLEKCJA JESIEŃ-ZIMA 2016/2017
JUŻ W SPRZEDAŻY!
La Bambola
Szczecin, al. Wyzwolenia 58, tel. 505 046 135
www.labambola.eu,
/ labambolaszczecin
Zapraszamy pon.-pt. 10-18, sob. 10-15

fot. materiały prasowe

fot. Krzysztof Chomicz

Dzielny człowiek i… Nadciąga
bielik
Arrinera

Czołgając się przez godzinę w gęstym błocie świnoujski fotograf Krzysz- Latem na ulicach Szczecina mogliśmy podziwiać pierwszy polski supertof Chomicz uratował bielika, który tonął w okolicach rezerwatu Karsi- samochód. Arrinera Hussarya GT miała w naszym mieście prestiżową
sesję zdjęciową.
borskie Paprocie.
Jedną z fotografii przyrody autorstwa Krzysztofa Chomicza wyróżniono
w konkursie prestiżowego magazynu National Geographic. Choć na zdjęciu widać lekkość wirujących w powietrzu ptaków, takie fotografie to
zwykle wynik wcale niełatwej pracy. Na doskonałe ujęcia pan Krzysztof
czeka czasem miesiącami, ale efektem jego pasji są także obserwacje,
dzięki którym zdarza mu się przychodzić dzikim zwierzętom z odsieczą.
Tegoroczna akcja ratunkowa bielika nie jest bowiem pierwszą na jego
koncie. Wydarzenie zdobyło rozgłos dzięki lokalnym mediom, a internauci są zachwyceni godną naśladowania postawą fotografa. Dostać się
do ptaka próbowali także strażacy, ale udało się to dopiero panu Krzysztofowi, który przymocowany liną do brzegu, czołgał się w błocie około
80 metrów. „Ikar”, bo tak nazwano młodego bielika, trafił pod opiekę
szczecińskiej Fundacji Na Rzecz Zwierząt „Dzika Ostoja”. Po oczyszczeniu z błota i niezbędnej rehabilitacji wrócił już na wolność.
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Błękitna machina przyciągała tłumy gapiów gdziekolwiek się nie znalazła, a okazji było sporo, bowiem sesja odbywała się m.in. przed szczecińskim Muzeum Techniki i Komunikacji, w porcie czy na Łasztowni. Organizatorzy wybierali miejsca do sesji ze szczególnym pietyzmem – na
Jasnych Błoniach auto prezentowało się wśród szczecińskich platanów,
które wydobyły walory aerodynamicznego nadwozia, stworzonego
z kompozytów na bazie włókna węglowego. Monumentalne Wały Chrobrego podkreśliły nowoczesność samochodu, a jeszcze więcej splendoru
dodawała Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza. Warto dodać, że zachwyca nie tylko wygląd Arrinery. Zaprezentowany w Szczecinie prototyp ma moc ponad 430 KM, przy obecnej konfiguracji rozwija prędkość
300 km/h, a do „setki” rozpędza się w nieco ponad… trzy sekundy. To
pierwszy taki pojazd wyprodukowany w Polsce.
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POMOC DLA DOROSŁYCH:
• gdy odczuwasz dyskomfort psychiczny
• walczysz z negatywnymi emocjami
• żyjesz w ciągłym stresie
• czujesz się samotnie
• zmagasz się z uciążliwymi nawykami
• tracisz wiarę we własne siły
• przeżywasz kryzys w związku

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

TERAPIA I KONSULTACJE RÓWNIEŻ PRZEZ INTERNET.

Designer Simone Bernacchi

MDD - Mito

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

MDD Yan Z

MDD Ogi A

Aranżacja wnętrz - GRATIS

HIT

SOFA 3 OSOBOWA OD 3900 ZŁ

20

DESIGNERSKIE SOFY ROM mają możliwość wyboru wymiarów co
cm, funkcji
elektrycznego wysuwu siedziska, oparcia i zagłówka, funkcji masażu lub funkcji
spania o szerokości aż do 160 cm.
PROPONUJEMY – 4 rodzaje wypełnień, które zapewniają komfort i trwałość.
W ofercie znajduje się 500 tkanin i skór obiciowych, również w TECHNOLOGII
AQUACLEAN. Aplikacja do fotorealistycznej wizualizacji ułatwia wybór sofy,
narożnika, fotela w dowolnym kształcie, kolorze i funkcji.

Z tą reklama do 30.09.2016

-10% w prezencie lub 30 rat x 0 %

Szczecin – Centrum
ul. Chodkiewicza 6 (TURZYN)
tel. 91 485 05 55, pn. – pt. 10-18
Galeria Meblowa Top Shopping
ul. Hangarowa 13 / Struga (PARTER)
tel. 91 469 52 91, pn.-sb. 10–20, nd. 10-16
www.pieknemeble.pl

Elżbieta
Romanowska

Nie
jestem
na pokaz
Poranek, słoneczne mieszkanie na poddaszu. Trwa sesja okładkowa, w roli modelki finalistka
programu „Taniec z Gwiazdami”, aktorka znana m.in. z seriali „Ranczo” i „Na Wspólnej”
– Elżbieta Romanowska. Wysoka, o bujnych, kobiecych kształtach, urodą przypomina nam
Anitę Ekberg – muzę Felliniego. W czasie trwania sesji rozmawiamy o jej rodzinnym Szczecinie,
kulisach popularności, o tym jak radzić sobie z hejtem w Internecie i dlaczego bez sensu
być na diecie. Podczas sesji panuje tak przyjacielska atmosfera, jakbyśmy się znały od zawsze.
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Znowu jesteś w Szczecinie. Bywasz tu regularnie?
Bywam, ale nie tak często jakbym chciała. Mam tu rodziców i chrześniaka. Kiedy tylko mogę zabieram psa, pakuję walizkę i przyjeżdżam.
Wyjechałam ze Szczecina trzynaście lat temu i z perspektywy lat widzę,
że miasto się zmienia. Widzę piękne kamienice, ładnie odrestaurowane
bulwary, przyjemne kawiarenki, których jest coraz więcej, odnowiony
dworzec. Mamy też plażę (śmiech). Najlepiej się jednak czuję na łonie natury, w miejscach związanych z moich dzieciństwem takich jak Puszcza
Bukowa. Moi rodzice mieszkają teraz w Dąbiu, więc w miejscu gdzie jest
dużo zieleni i piękne jezioro. Uwielbiam ten klimat.
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Urodziłaś się w Głogowie, ale w sumie jesteś nasza...
Absolutnie! Moi rodzice mieszkali w Szczecinie od samego początku, ale
kiedy moja mama miała mnie urodzić, wyjechali do Głogowa do mojej
babci, gdzie spędziłam pierwszy rok życia. Po powrocie do Szczecina
zamieszkaliśmy przy ulicy Dubois, w starej kamienicy z toaletą na półpiętrze. Później przeprowadziliśmy się na Prawobrzeże. W latach podstawówki chodziłam do „jedenastki”, w której moja mama uczyła wychowania fizycznego. Za płotem było przedszkole, do którego również
uczęszczałam i często zamiast z innymi dzieciakami udać się na leżakowanie, przeciskałam się przez dziurę w płocie i uciekałam do mamy. „O,

mała Romanowska nadciąga” – komentowały dzieci (śmiech). Niedawno rozmawiałam z Agatą Kuleszą, która pamięta jak biegłam do mamy
w kreszowym dresiku w paski i w warkoczykach na głowie. Mama uczyła
Agatę, a także Kasię Nosowską.

prezowej dziewczyny, niespecjalnie mnie to interesowało. Lubiłam czas
spędzać aktywnie, w gronie przyjaciół i znajomych, a jak imprezy to raczej domówki. Może dla niektórych to nudne, ale ja bawiłam się świetnie!
Prowadziłam grzeczne, ale bogate życie.

Jaką byłaś nastolatką?

Zadebiutowałaś w Operze na Zamku?

Nietypową, bo bardzo grzeczną (śmiech). Zawsze miałam dużo zajęć. Tak, chociaż tak naprawdę bardzo chciałam zostać… prawnikiem. Byłam
Próbowałam różnych rzeczy, tańca, siatkówki, koszykówki! W wakacje zafascynowana kodeksem karnym i wszystkim co się wiązało z prawem.
jeździłam na obozy, które zresztą bardzo lubiłam. Nie byłam typem im- Tymczasem trafiłam na ogłoszenie o naborze do musicalu „West Side
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Story”. Zawsze lubiłam próbować różnych rzeczy nie przejmując się
ewentualną porażką, pomyślałam więc – dlaczego nie? Poszłam na casting, raczej z ciekawości. W pierwszym etapie zaśpiewałam piosenkę
„a cappella” bo nie wiedziałam wtedy co to jest podkład i nie znałam nut.
Dostałam się do drugiego etapu w trakcie którego miałam zatańczyć do
przygotowanej przez operę choreografii. Widocznie dobrze mi poszło,
spodobałam się i dostałam angaż do musicalu. Od tego momentu moje
życie nabrało jeszcze większego tempa i praktycznie nie miałam już czasu na nic. W szkole siedziałam do godz.14, po szkole próby do godziny 22.
Potem myślałam już tylko o… łóżku. I tak przez cały rok. Później okazało
się, że przygotowywany jest następny musical – „Melodie Brodway’u”
no i sytuacja się powtórzyła. Łyknęłam aktorskiego bakcyla i marzenia
o prawniczej karierze zaczęły się oddalać. Naprawdę dobrze się czułam
na scenie. Podobał mi się klimat teatru, kontakt z widzem i z całą tą magiczną atmosferą. Wybór szkoły teatralnej stał się oczywisty.

dawna marzyły, a wcześniej nie miały odwagi ze względu na swoją wagę!
Zobaczyły na parkiecie kobietę, która nie jest filigranową blondynką, ale
czerpie ogromną radość i energię z tańca. Uwierzyły, że one też mogą.
We wczesnej młodości miałaś epizod z modelingiem, brałaś nawet
udział w pokazie w Paryżu. Teraz powróciłaś do świata mody i zostałaś ambasadorką marki ekskluzywnej bielizny Panache dla kobiet,
którym natura nie poskąpiła kształtów. Widać, że potrafisz wykorzystać swoje atuty.

To prawda (śmiech), ale raczej nie zobaczysz mnie na zdjęciach w tej bieliźnie, choć jest przepiękna. Noszę ją na co dzień, a w „Tańcu z Gwiazdami” bardzo mi pomagała zarówno podczas treningów jak i odcinków
na żywo. Kobiety nie zdają sobie sprawy, że dobrze dobrany biustonosz
może sprawić, że automatycznie nasza sylwetka będzie wyglądać lepiej
i zgrabnie. Marka Panache co roku organizuje również akcję „Dotykam Jesteś wysoka i masz kobiecą, bujną figurę. W świecie zdominowa- wygrywam”, czyli namawia kobiety do tego, by badały regularnie piersi.
nym przez kult bycia szczupłym, stanowisz piękny wyjątek. Choć
powoli i ta tendencja się zmienia dzięki Kim Kardashian czy Beyon- Zgodziłabyś się na nieco bardziej rozebraną sesję?
ce. W Polsce jednak nadal możesz być „za gruba”... Jak sobie z tym
radzisz?
Nie wiem, ale nie dlatego, że bym się źle czuła przed obiektywem. Po prostu nie jestem pewna czy czuję taką potrzebę. Jestem typem człowieka,
Nigdy nie patrzyłam w ten sposób. Zawsze byłam sobą. Piękno jest który lubi zachować coś wyłącznie dla siebie. Nie rozmawiam też o życiu
pojęciem względnym. To dotyczy wszystkiego, nie tylko ludzi. Zawsze prywatnym. To moja strefa komfortu, o którą dbam. Wielokrotnie dostaznajdzie się ktoś, kto powie: „Jesteś: za gruba, za chuda, za wysoka, za wałam propozycje sesji i rozmów w moim mieszkaniu, ale zawsze grzeczniska”. Zdaję sobie sprawę z mankamentów, które mam. Parę rzeczy nie odmawiałam. Pracując w telewizji jesteśmy bezustannie na widoku.
mnie drażni w mojej figurze, wiec próbuję je zmienić, ale są też takie, Trzeba tez stan zaakceptować, ale to nie znaczy, że muszę pokazywać
z których jestem zadowolona. Ja się dobrze czuję ze sobą, a jeśli komuś wszystko.
nie pasuje to trudno (śmiech).
No właśnie, jaki masz stosunek do portali plotkarskich w których
Dobrze, że o tym mówisz! Jednak spotkało Ciebie publiczne napięt- się pojawiasz?
nowanie w „Tańcu z gwiazdami”. Jak sobie poradziłaś z „hejterami”?
Powiedzmy sobie otwarcie. Portale plotkarskie powstają, bo jest zapoNajpierw fala hejtu dotyczyła wyboru partnerki dla Rafała (od red. – trzebowanie – ktoś je przecież czyta. Nierzadko ludzie z mojej branży
Rafał Maserak, tancerz w programie). Dostawaliśmy wiadomości typu: celowo dają im pożywkę. Sprzedają informacje o sobie, robią „ustaw„Panie Rafale, jak mi przykro, chyba ktoś pana nie lubi. Jak można z kimś ki”. Mnie, szczerze mówiąc, to śmieszy. Komentowana jest moja waga
takim?!? To chyba kara! A pani, jakby miała odrobinę przyzwoitości toby (schudła, czy przytyła?!?), oceniają strój (sukienka nowa, czy używana,
zrezygnowała z programu. Taki kloc, taki hipopotam, przecież pani go a może o zgrozo z przeceny?!?). Jeśli piszą tylko o mnie – mam to w nozabije!” Nie ukrywam, że na początku czułam niepokój. Skoro program sie. Jeśli natomiast wmieszana zostaje rodzina i osoby bliskie, to jestem
jeszcze się nie zaczął to, co to będzie później? Obawiałam się, że prze- gotowa wystąpić na drogę sądową. Z drugiej strony mam świadomość,
padniemy na samym początku. Tymczasem Maserak powiedział do że zawód aktora ma swoje minusy i „bycie na świeczniku” jest wpisamnie: „Romanowska, ty jesteś nienormalna. Masz się dobrze bawić i nie ne w cenę. Czasem bardzo wymierną. Wiem, że pracowitość i talent już
przejmować. Pamiętaj, nie musisz nikomu nic udowadniać po prostu niestety nie wystarczają. Trzeba być widocznym. I trzeba mieć jeszcze
bądź sobą”. Kiedy został wyemitowany pierwszy odcinek, w którym za- szczęście. I wiesz co… ja je chyba mam!
tańczyliśmy cha chę, nagle część internetowych hejterów zrobiła wielkie oczy i dostaliśmy maile zwrotne z przeprosinami od nich. Okazało Dziękuję za rozmowę.
się, że są ludzie, którzy potrafią się przyznać do pomyłki i jeszcze za to
Rozmawiała: Aneta Dolega
przeprosić. Ludzie nam kibicowali, trzymali za nas kciuki i wspierali nas.
MUA i stylizacja: Maja Holcman – Lasota / Zdjęcia: Prestiż
Zaczęły pisać do mnie kobiety przyznające, że moja postawa je zmotywowała, żeby podnieść się z kanapy, zapisać się na zajęcia, o których od

Elżbieta Romanowska – aktorka telewizyjna i teatralna. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Aktorka teatru muzycznego Capitol we Wrocławiu, współpracowała
z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu i Teatrem im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. W latach 1999–2001 występowała w musicalach wystawianych przez Operę na Zamku w Szczecinie. Brała
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udział w piątej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec
z gwiazdami” transmitowanego w telewizji Polsat. Jej partnerem
był Rafał Maserak z którym zajęła ostatecznie drugie miejsce w finale. Popularność przyniosła jej rola Joli w serialu „Ranczo” i Agaty
w „2 XL”. Wystąpiła też, m.in. w ”Na Wspólnej”, w „Na dobre i na złe”
czy w „Prawie Agaty”.

Zawsze
byłam sobą.
Piękno jest
pojęciem względnym.
To dotyczy wszystkiego,
nie tylko ludzi.

Legendarny
Rockman

Grał z Kasią Kowalską, Kolaborantami, nawet z Marylą Rodowicz. W tym roku świętuje 15-lecie istnienia swojego sklepu muzycznego.
– Uwielbiam mocne rockowe brzmienie – mówi gitarzysta Wojtek Wójcicki. – Marzy mi się, by pojechać znowu w długą trasę koncertową
i pograć tak, jak za starych dobrych czasów.
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ój sklep muzyczny „Rockman” prowadzę od 15 lat. Najbardziej kojarzony jestem z gitarami i to ich mam najwięcej –
przyznaje Wojtek Wójcicki. – Kupują u mnie muzycy z całej
Polski, z którymi nie ukrywam znam się doskonale i z wieloma z nich przyjaźnię. Jednym z moich klientów jest chociażby Wojtek
Cugowski, który kupił u mnie swojego Gibsona.
Wójcicki, bez wątpienia należy do czołówki polskich gitarzystów. Choć
grał już w latach 80. swoją działalność zawodową liczy od 1991 roku, kiedy to nagrał płytę z Kolaborantami.
– Od zawsze drzemie we mnie rockowa dusza. Uwielbiam mocne brzmienie – opowiada. – Rzeczywiście Kolaboranci to mój początek. Później był
chyba przełom. Dostałem propozycję, by wziąć udział w nagraniu płyty
„Gemini” z Kasią Kowalską. Nie była wtedy za bardzo znaną wokalistką. Po wydaniu płyty wyjechaliśmy w trasę koncertową i nie byliśmy na
czasie z wszelkimi informacjami. Gdy wróciliśmy okazało się, że płyta
jest prawdziwym hitem – wszyscy śpiewali z niej utwory, każdy chciał
ją mieć. Sprzedała się w nakładzie ponad 400 tysięcy sztuk i osiągnęła
status podwójnej platyny. Zresztą dwa lata temu świętowaliśmy 20. lecie nagrania Gemini. Kasia zaprosiła mnie i Jarka Chilkiewicza i wystąpiliśmy wspólnie na Woodstocku. Koncert był rejestrowany, są plany, by
ukazał się na DVD.
Po trzech latach wspólnego grania drogi muzyków się rozeszły. Złożyło
się tak, że miejsce Wojtka zastąpił gitarzysta Maryli Rodowicz, a Wojtek… rozpoczął granie właśnie z Rodowicz.
– To było przyjemne doświadczenie, choć nie ukrywam, że zupełnie
nie mój typ muzyki. Musiałem nauczyć się grać kilkadziesiąt utworów,
a z przyjemnością wykonywałem… może trzy. Najfajniej z tego czasu
wspominam nasz wyjazd do Australii, gdzie dla Polaków zagraliśmy trzy
koncerty. Po każdym był tydzień przerwy, a w międzyczasie mogliśmy
się wyluzować i pozwiedzać.
Następnie była współpraca z Maciejem Silskim, zwycięzcą Idola z 2005
roku.
– Według mnie wśród polskich wokalistów rockowych istnieje tylko
dwójka: Piotrek Cugowski oraz właśnie Maciek Silski. Mają nieprawdopodobne głosy. Zresztą grałem także z Piotrkiem. Zespół Bracia w 2006
roku poprosił mnie o to, bym wystąpił z ich składem na festiwalach w Sopocie i Opolu. Co ciekawe - grałem tam również z Maćkiem. Rywalizacja
o statuetki rozgrywała się praktycznie między nimi więc nie było opcji,
bym i ja nie wyszedł na scenę po odbiór nagrody – wspomina rozbawiony
Wójcicki. – Cztery statuetki zgarnęli wówczas bracia Cugowscy. Bardzo
fajnie wspominam też współpracę z Eweliną Flintą, z którą grałem przez
ponad cztery lata i wspólnie popełniliśmy płytę.
Wojtek obecnie skupia się w dużej mierze na sklepie. Bardzo często można go było spotkać w klubie Rocker. Występował tam niemal 20 lat, na koniec ze składem Guitar Shop. Nie ukrywa jednak, że ma pewne marzenia.
– Gram bardzo dużo, praktycznie w każdy weekend. Jeżdżę też czasami
na koncerty. Ostatnio najczęściej towarzyszę wschodzącej gwieździe
Ani Cyzon, którą mogliśmy posłuchać m.in. w programie Must Be The
Music. Na stałe mieszka w Kanadzie, gdzie wyemigrowała, mając sześć
lat. Teraz ponownie trafiła do Polski, by spróbować sił tym razem w naszym talent show. W kanadyjskim Idolu była w finałowej 20. Po występie
dostała swój program w tamtejszym MTV. Śpiewa niesamowicie, cieszę
się, że mamy okazję występować wspólnie. Chciałbym jednak pograć
tak, jak kiedyś. Dołączyć do jakiegoś bandu lub stworzyć coś swojego,
gdzie moglibyśmy pojechać w trasę koncertową ze swoją muzyką. Brakuje mi bardzo materiału autorskiego. Mocnego, rockowego grania. Bo
najbardziej lubię przywalić w gitarę. Tak miałem i chyba już tak mi zostanie – podsumowuje.

reklama

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński

Ania
Dąbrowska
Naiwna marzycielka

W 2002 roku była jedną z gwiazd pierwszej edycji „Idola”. Od czternastu lat jest obecna na polskiej scenie i jak mówi i śpiewa
– tego chciała. Ania Dąbrowska, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów wydała niedawno nową płytę „Dla naiwnych
marzycieli”. Piosenki z tej płyty usłyszymy już 15 października w Filharmonii. Tymczasem, w rozmowie z Prestiżem artystka, a prywatnie mama Stasia i Meli, mówi m.in. o tym, że nie ma prawa narzekać, bo jest w bardzo fajnym punkcie w życiu.
Opowiada nam też dlaczego woli być naiwną marzycielką niż uzależnioną od internetu kobietą.
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o prawda, że nagrała pani ostatnią płytę dla... miłosnych
frajerów?
(śmiech) Kilka dni temu pewien dziennikarz poprosił mnie o to,
bym określiła kim jest naiwny marzyciel. Odpowiedziałam mu,
że to ktoś, kto ma jeszcze wiarę w to, że miłość jest na świecie i generalnie dobro wygrywa.
Pani w to wierzy?
Ja tak, ale on mi wtedy odpowiedział tak: „Wiesz, to równie dobrze możesz nazwać ten album płytą dla miłosnych frajerów”. Ok, po części się
z nim zgadzam, bo faktycznie z czasem uczymy się, że ta miłość jest wymysłem naszej młodości, ale mimo wszystko ona ciągle mnie inspiruje,
a przy tej ostatnie płycie nawet bardzo.
W jednej z piosenek śpiewa pani: „Bez Ciebie więcej czasu mam,
lepiej śpię, robię co chcę, potrafię oszukać się”. Dziesięć lat temu
śpiewała Pani: „Wiem, że jestem jedną z tych co nie boją się żyć. Gdy
dzień zmienia się w ciemną noc nie przestraszy mnie nic. Wiem, że
radę sobie dam, niepotrzebny mi nikt”. Krótko mówiąc wniosek jest
jeden - cały czas daje pani radę.
Muszę sobie dać radę. Nie ma możliwości, żeby odpuścić. Czas mija,
wszystko się zmienia, nabieramy innych doświadczeń i to wszystko się
odbija na moich płytach i w moich tekstach. Zawsze tak było.

strasznie buntowniczej natury, którą miałam kiedyś. Powiedziałabym,
że dziś jestem większą dyplomatką. Dużo więcej zjawisk i ludzi akceptuję. Nie jestem już taka radykalna. Jak byłam młodsza, to wszystko
było na innych zasadach. To znaczy szłam z wiatrem i nie myślałam
zupełnie o niczym. Nagrywałam płytę za płytą aż w końcu zaczęłam
myśleć o tym, że powinnam zacząć się bardziej zastanawiać nad tym
co robię, albo coś zmienić, pójść w innym kierunku. Zaczęłam się dusić
tym, że ciągle pokazuję te same odsłony jednego wątku. Skupiłam się
na tym wszystkim tak mocno już jakiś czas temu. Nawet przy pracy
nad ostatnią płytą zastanawiałam się czego ode mnie oczekują ludzie?
Czego ja sama oczekuję? Co powinnam nagrać? To mnie ograniczało,
zabijało kreatywność. Chciałam się tego spięcia pozbyć i odizolowałam się.
A nie ma pani takiego spięcia komponując dla innych artystów? Nie
tak dawno pojawiły się plotki, że będzie pani pisać i komponować
przeboje dla Dody.
Chętnie rozdaję innym artystom piosenki, jeżeli jest takie zapotrzebowanie i nie patrzę na nazwiska. Jesteśmy w tym samym ogródku
i przyznam szczerze, że niechętnie oceniam dokonania innych ludzi.
To bez sensu. Ja wolę się skupiać na tym, co jest pozytywne, co mnie
inspiruje.

Jak się czuje Ania Dąbrowska jako mama?
Super. Jestem trochę zmęczona natłokiem obowiązków, które trzeba
pogodzić ze sobą. Nie jest łatwo być jednocześnie matka i piosenkarką,
ale dzieci utrzymują mnie w równowadze psychicznej i bardzo się cieszę,
że tak jest. Miałam 29 lat jak zaszłam w pierwszą ciążę. Dziś mam 35
i jestem mamą dwójki dzieci.

To chyba dobrze, że inspiracją dla pani są uczucia. To chyba lepsze
niż opisywanie sytuacji społeczno - politycznej w naszym kraju?
Takie czasy, ale ludzie mają różne potrzeby. Jedni chcą słuchać o miłości,
a inni o zupełnie innych rzeczach. Dobrze, że jest różnorodność. Ja od
lat robię swoje i mam w głowie mnóstwo pomysłów. Poza tym nie mam
prawa w ogóle narzekać, bo jestem w bardzo fajnym punkcie w życiu.
Wokół mnie dzieją się optymistyczne rzeczy.

Czternaście lat temu cała Polska oglądała popularny program
„Idol”. Ile zostało z tej dziewczyny, która miała długą grzywkę zasłaniającą oczy?
Ojej! Dużo zostało, ale dużo też się zmieniło. Myślę, że została pasja
i kreatywność, ale doświadczenia mnie złagodziły. Nie mam już tej

Założyła pani teraz na głowę czapkę z napisem psycholog?
Tak, tak. (śmiech) Ania Dąbrowska teraz się pociesza, że będzie dobrze
(śmiech). Nie wiem, jak pani, ale ja zauważyłam, że ludzie mają jakieś
strasznie negatywne myśli. Nieważne, czy są z branży, czy spoza niej, ale
ciągle narzekają, ciągle coś im nie pasuje.
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Podczas koncertów promujących najnowszą płytę na scenie wygląda pani bardzo wiosennie i kobieco.
To też był pewien proces. Dopiero gdy skończyłam trzydzieści lat, to
zaczęłam dostrzegać, że jestem kobietą. Kiedyś w ogóle nie przywiązywałam wagi do tego, jak jestem ubrana. Na koncerty zakładałam najczęściej spodnie. Nagrałam płytę „W spodniach, czy w sukience” i może
miałam kobiecy wizerunek przy kilku płytach, ale kompletnie tak się
nie czułam. Teraz nagle zapragnęłam zapuścić włosy i być świadoma.
To chyba też się wiąże z tym naiwnym marzycielstwem, bo nie jest tak,
że po trzydziestce wszystko się kończy. Może coś się jednak zaczyna?
W moim odczuciu moja ostatnia płyta to taki pierwszy krok do słońca.

masę negatywnych zjawisk. Nie do końca wiem, czy to jest dobre czy
złe, że ludzie im są młodsi, tym bardziej w tym siedzą. Albo telefon albo
laptop. Nie ma takiej ogólnoludzkiej równowagi, a przecież ten kontakt
na żywo jest zupełnie inny.

Pani dzieci korzystają z komputera?
Na razie jeszcze nie. Był iPad, ale na szczęście się zepsuł. (śmiech) Mój
starszy syn, co jakiś czas prosi mnie, żebym mu włączyła filmy o pociągach, więc mu je włączam, ale nie wiem jak to się skończy. Internet jest
taki, że włączam jeden film, a za chwilę natychmiast włącza się kolejny.
Mam obawy, że za chwilę może włączy się jakiś dziwny film. To trzeba
kontrolować. Moja siostra ma córkę w takim wieku, że ona już ma FaKasia Kowalska zawsze wydawała płytę po jakichś ciężkich przeży- cebooka i trolla, który ciągle dodaje jej jakieś negatywne komentarze.
ciach osobistych. W wielu wywiadach przyznawała, że musi mieć Jedenastolatka tym żyje, jest smutna, a dla mnie to dramat, że ludzie
doła, by zacząć tworzyć.
mogą sobie coś takiego nawzajem robić. Mam nadzieję,
Historia pokazuje, że najlepiej sprzedające się płyże to przejdzie taką drogę, że ludzie w końcu się
ty to te, które opowiadają o złamanym sercu.
nauczą, jak należy się zachowywać w interneAmy Wineohuose, czy Adele odnosiły najcie. Może za jakiś czas będzie miło i fajnie,
większe sukcesy po tym, jak wydarzyło
a hejt odpadnie?
się coś w ich prywatnym życiu, ale niechętnie o tym mówiły.
Naprawdę wierzy w to pani?
Wiem, że ludzie muszą się nauczyć
A pani?
wyrażać swoje zdanie. To też jest
Ja też niechętnie o tym mówię.
nauka, że coraz więcej wiemy
Poza tym moja płyta nie jest
o konstruktywnej krytyce. Wytylko o złamanym sercu, ale
daje mi się, że kiedyś było gochyba też o poczuciu nadziei
rzej niż jest teraz.
i wiary w to, że wszystko
trwa.
Co ma pani na myśli? Że hejt
dla samego hejtu zaczyna
Daje sobie pani prawo do
się nudzić?
słabości?
Trochę tak. Mój znajomy
Mam trochę depresyjną natudziennikarz jakiś czas temu
rę, więc z tym walczę. Staram
zwrócił się do swojego hejtesię nie dawać sobie powodów
ra. Napisał do niego: „Słuchaj,
do słabości i nie pozwalać na nie.
zrobię z tobą program, chcę cię
Próbuję się wyciągać z tych czeluzaprosić”. Chwilę później ten człości słabości w stronę bardziej optywiek zniknął, nie napisał już nic.
mistyczną. Robię co mogę by nie popadać w nadmierne zmartwienia. Teraz,
Ania Dąbrowska czyta komentarze na
kiedy spotykam się z ludźmi też nie mogę
swój temat?
chodzić smutna. Fani przyjdą zrobić pamiątkoDla komfortu psychicznego nie czytam. Czy to
we zdjęcie i co?
ma jakieś znaczenie? Czy od tego się zmieni moje życie? Nigdy nie wiadomo kiedy jest dobrze. Nie może być tak,
Wstawią je później na Facebooka.
że wszyscy są zadowoleni.
No tak. Te media społecznościowe... Dynamika tej formy komunikacji jest
tak popularna, że jest to dziś nowy sposób zachowywania. Wydaje mi się, A gdy pani jest zadowolona to...
że ludzie dopiero teraz zaczynają rozumieć, jak to działa, co daje, itd. Ja To chyba w tym momencie to się najbardziej liczy.
nie jestem internetowa. W prowadzeniu oficjalnego profilu na Facebooku
pomaga mi mój fan, który wspiera mnie od początku kariery. On jest z takiego pokolenia, które po prostu się tym jara, kolokwialnie mówiąc.
Rozumiem, że Ania Dąbrowska nie lajkuje?
Ja do końca tego nie ogarniam i nie rozumiem. Internet powoduje całą
reklama

Rozmawiała: Paulina Błaszkiewicz / Foto: Zuza Krajewska/LAF AM
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Słodki
wojownik

Wiosną sugarystki ze studia Ella Depilacja Cukrowa połączyły siły z zawodnikami Husarii Szczecin, drużyny futbolu amerykańskiego, by przy
pomocy licytacji zebrać część pieniędzy na leczenie chorej Marysi. Panowie ofiarowali swe ciała do depilacji. Tak zaczęła się ta damsko-męska
współpraca.

S

tudio zdecydowało się na dość nietypowy krok – twarzą marki,
która bądź co bądź jest głównie adresowana do kobiet, został
mężczyzna. Nie model czy celebryta, ale sportowiec – Norbert
Szczęsny z Husarii Szczecin.

– Gdy otworzyłam firmę postanowiłam po pierwsze tworzyć dla kobiet
takich jak ja i być blisko ich potrzeb, po drugie nie być nudną czy sztampową. Stąd pomysł tej kampanii – mówi Emilia Chromicz właścicielka
Elli. – Norbert Szczęsny jest naszym Clooneyem – eleganckim, wysportowanym, kulturalnym mężczyzną. Facetem, który nie boi się przyznać,
że dba o siebie, być może właśnie z naszego powodu. Poza tym to ważny
przekaz: depilacja jest również dla prawdziwych mężczyzn. Dodatkowo
promocja Norberta to też promocja drużyny sportowej Husarii Szczecin,
jak i sportu oraz ruchu w ogóle. To są wartości bliskie naszej firmie.
W Elli depilacji pastą cukrową poddają się również panowie. Coraz chętniej odwiedzają studio i nie są to wyłącznie sportowcy. – Nasza marka
jest jak kobieta – podlega nieustannym przemianom. Nie lubię też stereotypów. Kampania ze szczecińską gwiazdą futbolu amerykańskiego
w Polsce to wisienka na torcie – dodaje Emilia Chromicz.
W planach Elli są kolejne i kolejne produkty, które poszerzą asortyment
kosmetyków do depilacji. – Faktycznie szczecińskie studio depilacji bez
umawiania cieszy się tak dobrą renomą, że chcemy się nim podzielić
z całą Polską – opowiada właścicielka. – Jeszcze w 2017 roku planujemy
otwarcie studia w Poznaniu, a potem co rok w nowym punkcie. Ważnym
elementem rozwoju firmy są międzynarodowe działania promocyjne:
w przyszłym roku zaprezentujemy się na targach w Bolonii, a w 2018
w Moskwie. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się marzeniem jak
sukces w 100% naturalnych kosmetyków, w tej chwili jest globalnym
trendem.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Olaf Nowicki
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Szafir Azji
Nazywana Łzą Indii, Wyspą Rozkoszy, czy Perłą Oceanu Indyjskiego. Sri Lanka może nie jest tak częstym celem wypadowym turystów
jak Tajlandia czy Indie, ale nic nie traci do tych dwóch miejsc, a wręcz przeciwnie.
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Podróże

T

en skromny kraj położony na wyspie Cejlon, w Azji Południowej, to raj na ziemi, choć ludzie żyją tu skromnie. Szczeciński
fotoreporter Andrzej Szkocki wybrał się z przyjaciółmi na krótki urlop do jednej z części Sri Lanki i przywiózł ze sobą fantastyczne zdjęcia. Odwiedził stolicę Kolumba, Negomombo, Pinnawalę
gdzie znajduje się sierociniec dla słoni i Chwilaw, w której mieszkał.
– Może gdybym był młodszy, to pewnie podróżowałbym bez żadnego
większego planu, stopem i z jedną torbą na ramieniu – żartuje. – Ale wybrałem wyjazd zorganizowany przez biuro podróży. Jednak na miejscu
chciałem zobaczyć prawdziwe oblicze tego zakątka świata, a nie typowe
atrakcje dla turystów i po części mi się to udało.
Podróż odbyła się w styczniu. Kiedy w Polsce panuje plucha udająca
zimę, w Sri Lance znajdziemy lato w pełni, bowiem panuje tu klimat tropikalny z wpływami monsunu. Dziewicza natura, ciepłe powietrze, góry,
doliny, wodospady, pola ryżowe, złote plaże i ocean. Ten niewielki kraj
ma naprawdę wiele do zaoferowania.

– Mieszkańcy naprawdę są tu bardzo przyjaźni i mili, chętnie pomogą,
pokażą prawdziwą Sri Lankę… a ona jest urocza.
To miejsce gdzie kilka religii funkcjonuje obok siebie. Oprócz panującego
buddyzmu znajdziemy tu islam, hinduizm, chrześcijaństwo.
– Mieszkańcy, ci których spotkałem to skromni ludzie. Mieszkają w bambusowych domach, ci zamożniejsi w murowanych. Głównym środkiem
lokomocji są motorynki, motocykle. Można podróżować autobusem,
minibusem czy pociągiem, można przejechać się także rykszą. Dwie
rzeczy są bardzo tu widoczne: zwierzęta, które nagle przechodzą przez
drogę i sami kierowcy oraz piesi, których nie dotyczą żadne reguły –
śmieje się. – Co do zwierząt to ich obecność jest tu normalna, w hotelu
spotkaliśmy małe kraby i całkiem spore modliszki… Jedno co mnie zaskoczyło to widok słoni. Nie widok w ogóle, tylko widok małych słoni
zakutych łańcuchami. Być może hodowcy musza jakoś nad nimi zapanować.

Sri Lanka na świecie najbardziej znana jest z uprawy herbaty i kawy. Tu– Mieszkaliśmy w miejscu gdzie razem było około z 20, 30 osób, nic co taj mieści się jedna z najważniejszych dla buddystów świątyń – Świątyby przypominało zawalony turystami kurort – opowiada fotoreporter. nia Zęba Buddy w Kandy. Stąd pochodzą najcenniejsze szafiry. Warto
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zobaczyć stolicę – Kolombo, gdzie z wieżowcami i hotelami sąsiadują Sri Lanki to bez wątpienia ryż z curry, który serwuje się zarówno w postaliczne atrakcje turystyczne, m.in. muzea, świątynie i ogrody.
ci bardzo pikantnej, jak i łagodniejszej. Natomiast na małych talerzykach
podawane są różne dodatki. Podstawą curry są oczywiście przyprawy,
Wielu wrażeń dostarczy także Park Narodowy Wilpattu z licznymi sło- takie jak: cynamon, kurkuma, chilli, curry i liście pandanu. Do potraw doniami, lampartami, jeleniami aksis oraz pawiami indyjskimi. Amatorzy daje się też mleczko kokosowe, czosnek i rozkruszone śledzie. Wszystko
wspinaczki powinni udać się na Sri Pada, czyli Szczyt Adama, który je się rękoma, bez użycia sztućców, co tylko potęguje smak potraw – zastanowi ważne miejsce religijnych pielgrzymek. Jak głosi legenda, to chwyca się fotoreporter i dodaje. – Kolory, smaki, ludzie, przyroda. Kiedy
właśnie tutaj Adam po wygnaniu z raju postawił swój pierwszy krok. jest się tam na miejscu czuje się ten klimat. Nie wiem jak, ale to czuć
Spragnieni wypoczynku na egzotycznej plaży powinni wybrać się do i mam nadzieję, że na moich zdjęciach jest to widoczne.
Beruwali. Natomiast kurort Kalutara to miejsce znane niegdyś z ogromnego bogactwa plantacji różnorodnych przypraw. Urokliwa jest także
spokojna Marawila – dawna wioska rybacka. Tutaj są najpiękniejsze w reAutor: Aneta Dolega / Foto: Andrzej Szkocki
gionie plaże z miękkim piaskiem i krystaliczną wodą.
– Sri Lanka jest zachwycająca. Dodatkowym atutem jest jedzenie. Dla
mnie amatora kuchni azjatyckiej to coś wspaniałego. Tradycyjna kuchnia
reklama

Restauracja Weranda
– południowy smak,
prestiżowe miejsce

Morzyczyn, ul. Szczecińska 16
tel. 91 561 00 80
/restauracjaWerandamiedwie

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski

Prezentacja

Spa dla samochodów
Kiedy potrzebujemy się zregenerować, odświeżyć i ogólnie doprowadzić do porządku stan skóry i ciała, wybieramy wizytę w spa. Okazuje się,
że nie tylko człowiek może poddawać się zabiegom pielęgnacyjnym. Do spa możemy też wysłać nasz… samochód. Oczywiście rodzaj usług będzie
tu zupełnie inny, ale dzięki nim auto odzyska dawny blask.

T

rafiają do nas różne samochody. Mieliśmy m.in. cadillaca z 67 S&G Car Spa to także myjnia dla samochodów, ale w tym przypadku inroku, w którym zabezpieczyliśmy skóry powłoką ceramiczną nego rodzaju, bo czyszczone są tu nawet najmniejsze śrubki. Dochodzi
chroniącą przed plamami, łatwą do czyszczenia. Zajmujemy do tego jeszcze zabezpieczenie auta przed uszkodzeniami wewnętrznysię też renowacją motocykli, łódek a nawet rowerów. Robimy mi i zewnętrznymi.
naprawdę wszystko – mówi Piotr Starosta, współwłaściciel S&G
Car Spa. – Najbardziej oryginalne zlecenie jakie otrzyma– Stosujemy powłokę ceramiczną opartą na nanotechliśmy to był sklep rzeźnicki na kółkach. Cały różonologii – wyjaśnia Piotr Starosta. – Jej zadaniem
wy, łącznie z paką, z daleka wyglądał jak.. wielka
jest tworzenie warstwy ochronnej na lakierze
świnka. Ledwo zmieścił się w naszej bramie.
utrzymującej się od 2 do 5 lat, w zależności od
przed i po
Żeby wyjść na ulicę musieliśmy przechodzić
wybranej opcji. Powłoka ceramiczna zabezprzez niego – wspomina Starosta.
piecza lakier przed mikrorysami, korozją
oraz wyżerami. Podbija walory estetyczAuto detailingu nie należy mylić z tuninne samochodu.
giem czy przerabianiem samochodów.
To raczej kosmetyka dla aut, której ceTaka renowacja to pewien rodzaj sztulem jest przywrócenie wozu do stanu
ki, wymaga manualnych umiejętnopierwotnego.
ści, wiedzy i… wolnego czasu.
– Jeśli na przykład na skórzanej tapicerce są obtarcia, przeprowadzamy
renowację tego materiału tak, by nie
pozostał ślad po uszkodzeniach. Jeśli lakier jest porysowany to naszym zadaniem
jest zlikwidowanie rys i wyprowadzenie lakieru w taki sposób, aby samochód wyglądał
jak nowy – tłumaczy właściciel S&G Car Spa.
– Najbardziej było to widoczne w przypadku wspomnianego przeze ze mnie cadillaca. Problem pojawił się
z kolorem lakieru, trudnym do odtworzenia. Żadna lakiernia nie
chciała podjąć się tego zadania, gdyż konsystencja lakieru była dość
skomplikowana. Sami musieliśmy dojść do barwy identycznej z oryginalną. Samochód był w kolorze butelkowej zieleni ale w skład lakieru wchodził metalik i perła. Przy okazji tego samochodu zauważyliśmy, że myśl
techniczna od lat 60, niewiele się zmieniła. W cadillacu były sterowane
siedzenia i lusterka, brakowało tylko nawigacji – dodaje.
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Motoryzacja

– Działamy w trzy osoby od roku.
Oprócz mnie jest Robert Grunwald,
drugi współwłaściciel oraz Michał
Szczurowski. To czasochłonna praca,
ale trzeba ją lubić. My ją uwielbiamy,
więc potrafimy się jej poświęcić, czasem,
z uszczerbkiem dla naszego prywatnego życia
– śmieje się Piotr. – Dochodziłem do umiejętności biorąc udział w wielu szkoleniach i ćwicząc na
poszczególnych elementach. Podsumowując: jeśli ktoś
kocha swoje auto to przywozi je do nas.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
S&G Car Spa, Rezerwacja: 796 329 319

Volvo znowu
zachwyca

Z czym kojarzy nam się marka Volvo? Z komfortem, niezawodnością, bezpieczeństwem. To tylko kilka z wielu zalet szwedzkiego producenta
kultowych samochodów. O innych przekonaliśmy się wsiadając za kierownicę nowego modelu S90. No cóż… robi ogromne wrażenie.
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N

ie ma chyba nic przyjemniejszego niż spokojna, bezstresowa
jazda samochodem, którego jesteśmy pewni w stu procentach. Gdy na dodatek naszpikowany jest mnóstwem przydatnych rozwiązań, możemy jechać nim nawet na koniec świata. Taki właśnie jest nowy model Volvo – S90 D5 AWD. Ten piękny sedan
wyposażony w dwulitrowy silnik diesla o mocy 235 koni mechanicznych
i ośmiobiegową skrzynię biegów robi wrażenie nie tylko na miłośnikach
limuzyn, ale również na tych, co kochają szybką, pełną adrenaliny jazdę.
Kunszt i klasę samochodu podkreśla jego wygląd zewnętrzny. 19-calowe
koła wykonane są ze stopów lekkich, wersja wyposażenia R Design oferuje również koła 20-calowe. Tajemniczości dodają barwione szyby, sportowego pazura krata wlotu powietrza z pionowymi żebrami w kolorze
czarnym oraz czarne obramowania szyb bocznych. Lusterka zewnętrzne
są elektrycznie regulowane i podgrzewane. Reflektory przednie wykonane są w technologii LED, zawierają także układ sterowania natężeniem
światła reflektorów oraz automatycznego doświetlania zakrętów.
Zatrzymajmy się przy bezpieczeństwie. W nowym Volvie S90 znajdziemy siedem poduszek powietrznych, w tym dla kierowcy i pasażera, dwie
poduszki boczne dwukomorowe, kurtyny powietrzne, czy poduszkę
chroniącą kolana kierowcy. Jest układ City Safety, czyli wspomagania
hamowania dla różnicy prędkości pomiędzy pojazdami sięgającej 50
km/h. System bezpieczeństwa zawiera układ utrzymania pasa ruchu,
aktywny tempomat, funkcję ułatwiającą jazdę w ruchu ulicznym czy
układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego kierowcy. Driver Alert Control ostrzeże nas o dekoncentracji kierowcy poprzez
efekty wizualne i dźwiękowe. Jest także system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu. Układ RSI poinformuje nas o znakach
drogowych, system BLIS o sytuacji w martwym polu widoczności i nie
dopuści do kolizji czy wypadku.

Volvo S90 D5 AWD
Diesel
Pojemność: 1969 centymetrów sześciennych
Moc: 235 KM
Prędkość maksymalna 230 km/h
Średnie spalanie: 5,1 l/100 km

We wnętrzu uwagę przykuwa system audio z centralnym wyświetlaczem o przekątnej 6,5 cala, mocy 80 W oraz sześcioma głośnikami. Możemy go jednak wymienić, w zależności od wyposażenia, na wyświetlacz
9-calowy z 10 głośnikami o mocy 330 W lub o tej samej przekątnej z 19
głośnikami o powalającej mocy 1400 W. Komputer pokładowy obsługuje
komunikaty w języku polskim. W wyposażeniu podstawowym otrzymujemy także ośmiocalowy wyświetlacz zegarów, zamienny w zależności
od wersji na ponad 12-calowy, elektroniczną dwustrefową, a nawet czterostrefową klimatyzację, trójramienną skórzaną kierownicę, z której
sterowane jest audio, skórzane pokrycie dźwigni zmiany biegów, podświetlane lusterka wewnętrzne dla kierowcy i pasażera czy mnóstwo
schowków. Nawigacja Sensus daje nam możliwość bezpłatnej aktualizacji mapy, wyświetla ją w formacie 3D, oferuje wyszukiwarkę miejsc czy
wysyłanie planowanej trasy z komputera lub telefonu wprost do nawigacji. Możemy zażyczyć sobie tuner radia cyfrowego, a nawet telewizję
cyfrową oraz hotspot WiFi. Parkowanie ułatwiają czujniki parkowania
wraz z kamerą. Możemy wybrać sobie także asystenta parkowania
równoległego i prostopadłego, który manewr wykona za nas. Fenomenalnym rozwiązaniem jest także kamera parkowania 360 stopni, która
obejmuje na ekranie podgląd całego samochodu z lotu ptaka.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Miguel Gaudencio
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Kosmiczny
Lexus

W salonie Lexus Kozłowski mieliśmy okazję podziwiać model LC500 – sportową dumę japońskiego producenta. Pierwsze takie samochody trafią do
klientów dopiero za kilka miesięcy. Najnowszy Lexus przyjechał do Polski w ramach sześciomiesięcznego tournée po ponad 25 krajach całej Europy.

P

od maską tego ultra luksusowego auta kryje się pięciolitrowy silnik V8 o mocy 473 koni mechanicznych. Obsługuje go
10-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. Nowy coupe
Lexusa robi ogromne wrażenie – nie tylko osiągami, ale również swoim nowoczesnym wyglądem.

Wyposażenie wnętrza – jak na samochód z najwyższej, światowej półki
przystało – jest zbliżone do ideału. Na pokładzie Lexusa LC 500 znajdziemy szereg rozwiązań, które zagwarantują nam poczucie bezpieczeństwa, jak i komfortu.

– We flagowym coupe zadebiutuje pakiet multimedialny, wyposażony
w unowocześnione, szybciej działające i bardziej elastyczne oprogramowanie, umożliwiające przyszłe modyfikacje oraz graficzną komunikację z użytkownikiem – zapowiadają producenci. – Wnętrze kabiny
umożliwi również oddawanie się wyjątkowym doznaniom muzycznym:
oprócz opcjonalnego audiofilskiego zestawu Mark Levinson, jako standardowe wyposażenie wprowadzony został nowy, wysokiej klasy zestaw audio firmy Pioneer. Starając się uzyskać jak najlepsze parametry
akustyczne wnętrza, specjaliści od inżynierii dźwięku z firmy Pioneer
Masywna sylwetka
wspólnie z projektantami kabiny i nadwozia LC 500 analizowali środowisko akustyczne wnętrza tego samochodu i zmiany jakim podlega ono
W LC 500 wzrok przyciąga atletyczna, a przy tym aerodynamiczna bryła. podczas jazdy.
Atrakcyjność podkreśla dostępny w standardzie przeszklony dach, który opcjonalnie można wymienić na dach z włókna węglowego. Z przodu LC 500 wyposażony jest również w kompleksowy pakiet, integrujący
widzimy bardzo dużą, masywną osłonę chłodnicy z trzech stron wykoń- szereg układów i funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czynne:
czoną chromowanym obramowaniem. Istotnym elementem stylistyki system ochrony przed zderzeniowej pomagający unikać kolizji i ogranizewnętrznej LC 500 są chwyty powietrza, wspomagające stateczność czać ich skutki, wspomaganie trzymania pasa ruchu ograniczające ryaerodynamiczną i funkcje chłodzenia. Tylny dyfuzor i opcjonalny aktyw- zyko niekontrolowanego zjechania z obranego pasa ruchu, funkcja auny tylny spojler rozprowadzają strugi powietrza podczas szybkiej jaz- tomatycznych świateł drogowych pomagająca zachować maksymalną
dy. Tarcze kół ze stopu aluminium wykonane są w technologii odlewu widoczność do przodu podczas jazdy po zmroku oraz układ dynamicznej
(20-calowe) lub odkuwania (opcjonalne 21-calowe).
kontroli prędkości.
– LC 500 był ważnym produktem zarówno dla marki Lexus, jak i dla mnie
osobiście – mówi Akio Toyoda, szef brandingu i zwierzchnik zespołu wyścigowego marki Lexus. – Kilka lat temu postanowiliśmy ukształtować
przyszłość marki za pomocą produktów, które będą emanowały większą
pasją i będą się bardziej wyróżniały na rynku samochodów luksusowych.
To flagowe luksusowe coupe marki swoją oszałamiającą stylistyką i osiągami dobitnie wyraża przyjęty przez nas kierunek.
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Lexus LC500
Moc 473 KM
Skrzynia biegów – automatyczna 10-stopniowa
0-100 km/h – poniżej 4,5 s.
Liczba miejsc - 4

Inżynierowie Lexusa dołożyli starań, aby stworzyć angażującą i wciągającą atmosferę miejsca kierowcy, dopracowując takie szczegóły, jak
wielkość i kąt ustawienia kierownicy, umiejscowienie w niej wychylnych
przełączników biegów wykonanych ze stopu magnezu wraz ze związanymi z nimi wrażeniami dotykowymi, czy opcjonalne obicia siedzeń
z miękkiej skóry i materiału Alcantara. Ekskluzywne panele tapicerskie
drzwi, środkowa konsola i miękko wyściełana deska rozdzielcza LC 500
zawierają kunsztowne elementy wykończeniowe.

i jeszcze większa przyjemność z jazdy. Łącząc 3,5-litrowy benzynowy silnik V6 z napędem elektrycznym oraz lito-jonowym akumulatorem i automatyczną skrzynią biegów, stworzono układ Lexus Multi Stage Hybrid,
charakteryzujący się szybką reakcją na wciśnięcie pedału gazu oraz potężnym momentem obrotowym. Dzięki temu Lexus LC 500h przyspiesza
do 100 km/h w mniej niż 5 sekund.

Tadao Mori, designer Lexusa tak opisuje szczegóły wnętrza LC500:
– Szycie tapicerki Alcantra jest najwyższej jakości, dzięki temu uzyskano
sportowy i jednocześnie luksusowy design. We wnętrzu modelu LC nie
znajdziemy elementów z tworzyw sztucznych. Efektu dopełniają misterne przeszycia zaś kierownica jest prawdziwym dziełem sztuki.
O sercu Lexusa
Sercem nowego Lexusa jest wysokoobrotowy, 5-litrowy silnik V8 o mocy
467 koni mechanicznych. Za przekazywanie mocy na tylne koła odpowiada nowoopracowana 10-stopniowa automatyczna skrzynia biegów,
która jako pierwsza w świecie samochodów luksusowych może konkurować czasem przełączania biegów z konstrukcjami dwusprzęgłowymi.
Jest ona mniejsza i lżejsza od niektórych obecnych skrzyń 8-stopniowych. Skrzynia biegów wyposażona jest w nowy sterownik elektryczny,
którego oprogramowanie przewiduje działania kierowcy, nieustannie
monitorując przepustnicę, hamulce i poprzeczne siły bezwładności.
Dostępna jest także wersja hybrydowa. Podsumowując, nowy Lexus
LC500 to: więcej mocy i momentu obrotowego, ulepszona sprawność

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
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Nowa Toyota Hilux
ALWAYS A
BETTER WAY

Sprawdź wyjątkową ofertę
na 36-lecie Toyota Kozłowski

• w Toyota Kozłowski zyskujesz z wiekiem,
serwis dla starszaków tańszy nawet o 40%.*
• naprawy blacharsko-lakiernicze wszystkich marek,
FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ SZKODY
OGRANICZAMY DO MINIMUM
• motaż instalacji LPG do wszystkich marek samochodów
*oferta obowiązuje dla samochodów powyżej 4 lat

TOYOTA SZCZECIN
ul. Mieszka I 25B, ul. Struga 17

www.toyotaszczecin.pl

Toyota Hilux SR5
Pojemność 2,4 l.
Moc 150 KM
Prędkość maksymalna 175 km/h
Przyśpieszenie 0 do 100 km/h w 12,8 s. lub 13,2 s.
Średnie spalanie 7,2 l.
Cena od 155 tysięcy złotych

Uroczy
twardziel

Niewątpliwie jednym z najbardziej znanych w historii programu „Top Gear” samochodów jest Toyota Hilux. Jeremy Clarkson poddał tego
czerwonego pick-upa różnego rodzaju „torturom”. Postanowił umieścić auto na szczycie wieżowca, który chwilę później miał zostać wysadzony
w powietrze. Ale nawet to nie zabiło 13-letniej Toyoty…

L

ły nie zmieniły zasadniczo jego funkcji a dodatkowo uczyniły ten model
samochodu atrakcyjniejszym dla zwykłego śmiertelnika. Otóż z pick-ami
jest tak, że albo pełnią praktyczną funkcję albo są wyznacznikiem stylu
a może raczej… lansu. Widok takiego auta na polskich drogach zawsze
robi wrażenie, a w niektórych warsztatach, szczególnie amerykańskich
stoją jego podrasowane wersje.

Sam pick-up jako model samochodu był używany przez amerykańskich
farmerów i małych przedsiębiorców. Mówi się, że to wóz „który zbudował Amerykę”. Nazwa auta oznacza typ nadwozia dostawczego lub
terenowego samochodu osobowego, charakteryzujący się skrzynią ładunkową znajdującą się zaraz za kabiną pasażerską. Nowa Toyota Hilux
jest dostępna z trzema rodzajami nadwozia: z pojedynczą kabiną (Single
Cab), z czteromiejscową przedłużoną kabiną (Extra Cab) i pięciomiejscową podwójną kabiną. To nadal prosty samochód, który jest stworzony
do ciężkiej pracy. Nawet technologiczne nowinki jakie się w nim pojawi-

Przyjrzyjmy się jednak japońskiemu „twardzielowi”. Nowa Toyota Hilux
nie zawiedzie nas w żadnym terenie co sprawdziliśmy na sobie uprawiając off-roadowy styl jazdy poza miastem. Auto wyposażono w dołączany napęd na cztery koła, z którego możemy skorzystać w każdej chwili
i dodatkowo w reduktor, dzięki któremu jego moc i sprężystość jest jeszcze większa. Wjazd pod piaszczystą górkę na trudnym terenie staje się
łatwy i nie ma efektu „kotłowania” kół. Dodatkowo przekładnia rozdzielcza umożliwia wybór przełożeń szosowych lub terenowych dzięki czemu
dostosujemy jazdę do rodzaju nawierzchni, mamy też na stanie automatyczną skrzynie biegów System Pitch&Bounce Control ogranicza koły-

egendarna Toyota Hilux zadebiutowała w 1968 roku w Japonii,
a już rok później była dostępna w Europie. To samochód nie do
pobicia, ceniony za jakość, wytrzymałość i niezawodność. Ma
na swoim koncie zdobycie Bieguna Północnego i wulkanów na
Islandii, a także wiele podróży po Antarktyce i pustyniach całego świata.
Często bierze udział w Rajdzie Dakar, zajmując czołowe miejsca w wyścigu. Jeżdżą nim m.in. Adam Małysz i Marek Dąbrowski.
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sanie i podskakiwanie samochodu co ma oczywisty wpływ na komfort
jazdy, a cała gama systemów wspomagających hamowanie, ułatwia jazdę po śliskim i kamienistym podłożu, zjazd ze wzniesienia czy ruszanie
pod górę. Ponadto nowa Toyota Hilux ma mocniejsze podwozie z ramą
podłużnicową i wytrzymałą strukturę nadwozia skutecznie pochłaniającą uderzenia. To naprawdę samochód nie zdarcia, czego najlepszym
przykładem jest wspomniany test Top Gear.
Patrząc na to mocne cacko zastanawiamy się: „skoro jest taki odporny
czy jednocześnie jest bezpieczny dla kierowcy i pasażerów?” Otóż nasz
pick-up został wyposażony w system Toyota Safety Sens obejmujący
układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia połączony z funkcją wykrywania pieszych oraz w układy ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu i rozpoznawania znaków drogowych. W nowym
Hiluxie znajdziemy siedem poduszek powietrznych: poduszki przednie
i boczne kierowcy oraz pasażera, poduszkę chroniącą kolana kierowcy a także poduszki kurtynowe obejmujące przednie i tylne siedzenia.
Wszystkie systemy, o których mówiliśmy powyżej także mają wpływ na
jakość bezpieczeństwa w jeździe tym samochodem. Warto nadmienić
jeszcze o kontroli stabilności jazdy, która włącza się, gdy czujniki wykryją podsterowność lub nadsterowność podczas pokonywania zakrętu
i o systemie kontroli toru jazdy przyczepy, który pozwala skorygować
ewentualne zmiany kierunku jazdy przyczepy spowodowane przez wiatr,
nierówności nawierzchni bądź ruchy kierownicą.

gniazda prądu stałego do zasilania akcesoriów oraz gniazda AUX i USB
do podłączana smartfonów i przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Dla naszej wygody projektanci zadbali o ograniczenie hałasu przenikającego do kabiny dzięki piance, którą uszczelnili wszystkie miejsca,
przez które może przedostać się hałas. Wprowadzono również rozwiązania ograniczające hałas i wibracje wytwarzane przez silnik.
Nowy silnik D-4D 2.4 z serii GD o mocy 150 KM, pomimo iż ma mniejszą
pojemność od swego poprzednika to charakteryzuje się znacznie większym momentem obrotowym przy niskich i średnich obrotach i mniejszą
emisją szkodliwych substancji. Hilux nie jest szybkim wozem, ale też nie
jest takie jego przeznaczenie. Na jego udział (z sukcesami) w Rajdzie Dakar ma wpływ konstrukcja, wytrzymałość i techniczne możliwości. Przyśpiesza od 0 do 100 km/h w 12,8 s. lub 13,2 s. Jego maksymalna prędkość
to 175 km/h.
Toyota Hilux podobnie jak wszystkie pick-upy powstała z założenia jako
samochód dostawczy, biznesowy. W praktyce sprawdza się świetnie
jako wóz osobowy. Skrzynia ładunkowa, o ładowności 1000 kg może także posłużyć także jako pojemnik na bagaże, przewóz ludzi czy zwierząt.
Równie dobrze można na niej się przespać. Skrzynia wyposażona jest
w kilka rodzajów przykrycia, w tym twardą pokrywę, zamykaną na klucz
aluminiową roletę i sztywne nadbudowy.

Nowa Toyota Hilux nie różni się designem od swojej poprzedniczki. I doMamy więc prosty, odporny i bezpieczny samochód. Zajrzyjmy najpierw brze, prosty wygląd tego auta nadaje mu charakter. Nas urzekł model
do jego wnętrza. Nowa Toyota Hilux ma przestronną kabinę, wygodne w kolorze Volcano Red.
siedzenia i całą masę praktycznych schowków. Fotele i tylnia kanapa w zależności od potrzeb mogą mieć tapicerkę wykonaną z mocnej
Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
i odpornej tkaniny, bądź z materiału o miękkiej fakturze lub po prostu
ze skóry. Czytelna, uporządkowana deska rozdzielcza łączy eleganWIĘCEJ W E-WYDANIU NA
cję z praktycznością niezbędną do pracy w terenie. Auto wyposażone
ISSUU.COM/prestizszczecinski
jest w multimedialny 7-calowy ekran dotykowy, łatwy w obsłudze, dwa
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Porozmawiajmy
o Twoim miejscu pracy

Już w październiku firma Kinnarps zaprasza do swojego nowego atelier w Polsce – znajdzie się ono w Szczecinie, w prestiżowym kompleksie
Storrady Park Offices.

K

innarps jest największym producentem mebli biurowych
w Europie i jednym z niewielu, którzy sami projektują, produkują, dostarczają i montują swoje produkty. W Polsce firma
działa od początku lat 90. Aranżowała przestrzeń biurową
takich gigantów, jak Arla, Thyssen Krup, Deloitte, Skanska, Electrolux,
Nutricia czy Volvo. Znana jest także klientom ze Szczecina – realizowała
projekty w każdym nowoczesnym szczecińskim biurowcu i okolicznych
strefach przemysłowych, m.in. dla firm Coloplast Business Centre, DGS
Business Services, BIC Electric, Garo, Prime Cargo.

Filozofia Next Office oparta jest na holistycznym podejściu, obejmującym: meble akustykę, oświetlenie, kolorystykę, technologię, a nawet…
jakość powietrza. W efekcie powstaje inteligentne miejsce, które stwarza pracownikowi zarówno możliwość skutecznego realizowania rozmaitych zadań, jak i rozwoju osobistego oraz odpoczynku.
Biuro przyszłości

Bardzo długa jest lista korzyści, wynikających z kompleksowego podejścia do aranżacji przestrzeni biurowej. To między innymi zmniejszone
Nowa filozofia
koszty wynajmu oraz elastyczne otoczenie pracy, które można dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. To większa kreatywność
Storrady Park Office to idealne miejsce do rozmowy o wyposażeniu pracowników i ich lepsze zdrowie i samopoczucie. Biura projektowane
wnętrz i koncepcjach Kinnarps dotyczących środowiska pracy, które przez Kinnarps umożliwiają także wielopokoleniową współpracę i służą
zawierają się w haśle Next Office.
integracji. Warto dodać, że atrakcyjny i funkcjonalny wystrój biura to
dziś istotna karta przetargowa w walce pracodawców o talenty.
Filozofią Next Office jest przekonanie, że biuro, jakie znaliśmy do tej
pory, odchodzi w przeszłość, a praca nie jest już tylko miejscem w któ- Do nowego atelier Kinnarps zaprasza w październiku do kompleksu
rym przebywamy, lecz zespołem czynności, które wykonujemy. Takie Storrady Park Offices na rogu ulic Storrady-Świętosławy i Jana z Kolna
podejście zakłada dostosowanie środowiska pracy do aktywności w Szczecinie.
pracowników i oddanie im do dyspozycji zróżnicowanej stylistycznie,
Kinnarps Polska Sp. z o.o.
funkcjonalnej przestrzeni. Każdy może wówczas wybrać miejsce, które
Storrady Park Offices
jest zaaranżowane i wyposażone adekwatnie do jego potrzeb – od stref
ul. Storrady-Świętosławy 1C
służących koncentracji, przez obszary do spotkań – formalnych i niefortel. 607 575 247, www.kinnarps.pl
malnych – po punkty przeznaczone do regeneracji.
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DOBRY
SKANDYNAWSKI

– Są ekskluzywne, a jednocześnie w przystępnej cenie – tak
o Domach na Skarpie mówią projektanci z firmy IDS Architekci, którzy mogą pochwalić się niecodziennym projektem. – Skarpa, na której znajdują się przepiękne domy, stała się jedną z głównych zalet.
Powstają na niej nieruchomości, które są nie tylko niezwykle funkcjonalne, a jednocześnie oferują świetne widoki i niepowtarzalne
rozwiązania. Właściciele domów w innych lokalizacjach mogą o takich jedynie pomarzyć.

DOBRA DEVELOPMENT
ul. Kosodrzewiny 32
72-003 Dobra
www.dobradevelopment.pl
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Większość architektów trudny, aczkolwiek atrakcyjny teren
ze skarpą zrównałaby z ziemią i dopiero wtedy zaczęłaby projektować na nim budynki. Szczecińska pracownia IDS Architekci nie boi
się jednak wyzwań. Dzięki pomysłowości, odwadze oraz kreatywności przygotowała projekt, o którym już teraz możemy mówić,
że jest nie tylko ekskluzywny, ale również niepowtarzalny. Trwa
jego realizacja, a niebawem I etap wejdzie w fazę sprzedaży.

– Lubimy takie zadania i oczywiście nie boimy się żadnego z nich. Dzięki tej
odwadze możemy pochwalić się projektem, który jest w budowie, a niebawem wejdzie do sprzedaży. I już teraz możemy powiedzieć, że będzie hitem
– przyznaje Maciej Panek, prezes IDS Architekci.
Domy na Skarpie będą zbudowane w gminie Dobra, przy ulicy Wiklinowej.
Inwestorem jest Dobra Development.
– Zaczynaliśmy od niewielkiej firmy budowlanej, która dzięki naszej ambicji
i przedsiębiorczości ewoluowała do statusu developera realizującego ambitne projekty dla wymagających klientów – dodaje Małgorzata Nowak, prezes
Dobra Development.
Czym Domy na Skarpie różnią od pozostałych, domów? Zaprojektowane
są w stylu skandynawskim i odbiegają od tego, co oferuje lokalny rynek. Jest
to produkt elitarny, a jednocześnie w przystępnej cenie. Każdy z domów wykonany jest z aptekarską dokładnością, z wykorzystaniem energooszczędnych, ekologicznych materiałów z najwyższej półki, gwarantujących wytrzymałość każdego z nich przez setki lat.
Kolejnym atutem nietypowych, aczkolwiek atrakcyjnych domów, jest ich
aranżacja. Każdy ma po kilka kondygnacji. Główne wejście do domu prowadzi na poziom 0, który znajduje się na wysokości ulicy Wiklinowej – położonej
niedaleko osiedla. Od drugiej strony – znajduje się potężny taras, z którego
rozpościera się niebanalny widok. Piętro niżej mamy część wypoczynkową
z bezpośrednim wyjściem do ogrodu. W każdym budynku jest także zagospodarowane poddasze.
– Według mnie to kolejny, bardzo duży atut tych domów - prywatność.
Od strony ulicy mamy pełniejszą elewację, która pozwala nam zachować
pewien komfort, nikt nie zagląda nam w okna – mówi architekt prowadzący
Wojciech Buragas. – Z drugiej strony budynku, od strony widokowej są duże
przeszklenia. Jest wspomniany taras, na który można dostać się schodami
zewnętrznymi prowadzącymi z ogrodu. Nie trzeba przechodzić przez cały
dom, by dostać się na wyższy poziom. To niezwykle funkcjonalne rozwiązanie. No i ogród – każdy z domów oferuje działkę, na której można przygotować przepiękną oazę spokoju.
Architekci przekonują, że potencjalni klienci zawsze mogą liczyć na ich pomoc. Służą wsparciem w przemodelowaniu projektu, dostosowaniu domu
do potrzeb każdej z osób. Taka usługa oferowana jest w cenie nieruchomości.

IDS Architekci Sp. z o.o.
ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
mobile: +48 608 42 42 09, tel/fax: 91 484 30 56,
tel: 91 813 62 23, tel: 91 813 62 24, tel: 91 813 62 25
e-mail: maciejpanek@home.pl
www.idsarchitekci.pl, www.maciejpanek.pl

– Mówimy o Domach na Skarpie, ale tak naprawdę oferujemy pomoc w wielu
kwestiach: jak pokazaliśmy już wielokrotnie – nie boimy się wyzwań i każdemu jesteśmy w stanie sprostać. Jeśli klienci chcą stworzyć coś nowego,
niepowtarzalnego – powinni zgłosić się do nas. Zachęcamy również do zapoznania się z domami w Dobrej. Już niebawem ruszy strona internetowa
www.dobradevelopment.pl, na której będzie można zaznajomić się
ze wszystkimi szczegółami inwestycji.

Autor: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe
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Łowcy
stylu

W tym cyklu szczecińska projektantka Kasia Hubińska i fotografka Dagna Drążkowska
poszukują ciekawych i niebanalnie ubranych szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś
do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.

Sławomir Piński, dyrektor zarządzający Binowo Park Golf Club. Jego pasją jest sport,
przede wszystkim ukochany golf. Modę zaczął
śledzić uważniej od czasu, kiedy jego syn Przemek Piński zajął się zawodowo projektowaniem butów. Zresztą na co dzień nosi buty od
„Piniaka”.
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Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pan Sławek to golfista z krwi i kości. Widać, że to nie tylko praca, ale również pasja, która
zdominowała jego styl ubierania się. I bardzo dobrze, gdyż jest to styl będący mieszanką
sportu, elegancji i elitarności. Świetnie zestawione kolory i modele spodni z bardzo ciekawym
obuwiem i dodatkami. Spokojnie, ale odważnie. Marynarka klubowa z jaśniejszymi spodniami
nadaje niemalże królewskiego looku. W tym przypadku zwrot „sportowa elegancja” nabiera
właściwego sensu.

Foto: Dagna Drążkowska
Specjalne podziękowania dla Restauracji Weranda, Morzyczyn, ul. Szczecińska 16

Iwona Linke zawodowo zajmuje się „rzeźbieniem ciała
i naprawianiem duszy”. Od kilkunastu lat prowadzi salon piękności. Lubi bawić się modą. Stawia na niebanalne stylizacje i ubrania z tak zwanym „pazurem”. Czerpie
inspiracje z miejsc, szczególnie bliski jest jej Nowy Jork,
w którym często bywa. Sport to jej pasja, ale czas wolny
najchętniej spędza z rodziną.

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pani Iwona to kobieta z temperamentem i barwną duszą. Wysportowana i pewna
swojej kobiecości, co pokazuje ubiorem. Świetnie zestawione buty, torebka, biżuteria i okulary z garniturem o kobiecym kroju. Pani Iwona wie również jak nosić sukienki, zestawiając koronkową, czarną o symetrycznym wzorze z klasycznymi szpilkami
w ognistym kolorze. Prosty z pozoru kombinezon z gołymi plecami wykończonymi
subtelną koronką zestawiła z botkami na szpilce z militarnym wzorem.
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Silna

i kobieca

Szeroki wachlarz jesienno-zimowych propozycji od włoskiej marki Liu Jo równowaga pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stylami, która sprawdzi się
pozwala stworzyć stylizację na każdą okazję. Rozpocznij jesień pod zna- zarówno w pracy, jak i podczas wieczornych wyjść z przyjaciółmi, czyli
kiem niewymuszonej elegancji!
smart casual.
Twórcy kolekcji jesień-zima 2016/17 postawili na uniwersalność oraz
spójność proponowanych kreacji. Najnowsza kolekcja Liu Jo i występujące w niej linie to zbiór inspiracji i trendów, które poprowadzą każdą
wielbicielkę mody przez zimniejszą część roku. Projektanci dają nam
dzięki temu nieograniczone możliwości stylizacji: od ponadczasowej
elegancji po sportowy luz. Najczęściej pożądanym efektem jest jednak
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Twarzami najnowszej kolekcji zostały dwie światowej sławy modelki
– Karlie Kloss i Jourdan Dunn. Przesłanie kampanii #strongtogether
nawiązuje do kobiecej siły i przyjaźni, jaka je połączyła. – Wspieramy się
bez przerwy. Czasami jesteśmy silniejsze, niż nam się wydaje, a wspólny
sukces jest oczywiście łatwiejszy do osiągnięcia – podkreślają top modelki.

Różnorodność trendów
Smart casual nie oznacza, że mamy się wyzbyć własnego stylu. Wręcz
przeciwnie! Codzienne stylizacje stworzymy zarówno z eleganckich krojów w kwieciste wzory, jak i z jednolitych, ale mocnych akcentów kolorystycznych. Nowoczesna moda, która wyszła już dawno ze sztywnych
ram, pozwala bawić się zestawianiem nawet całkiem przeciwstawnych
stylów w jednej kreacji. Przez najnowszą kolekcję Liu Jo poprowadzą nas
dwa rodzaje metek. Ubrania z linii Black Label to mieszanka delikatnej
elegancji w stylu Effortlessy easy-chick i młodzieńczej wersji romantycznej kobiecości, czyli Romatic allure. Z kolei biała metka – White Label
– to całodzienny, miejski styl, wyznaczony trzema wyraźnymi trendami:

Crazy Night – przeznaczonym na cieplejsze dni i wieczory, City Glam,
czyli okrycia wierzchnie oraz hit sezonu – Mayor Lady, który proponuje
dzianiny w różnych odsłonach. Kolekcje główne uzupełniają linie Blue
Denim, Sport, kreacje wieczorowe Les Cocktails oraz obuwie i akcesoria.
Liu Jo
Galeria Kaskada
Szczecin, al. Niepodległości 36
tel. 91 810 20 10

Fot. Materiały prasowe
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Stylowe
i słodkie
dzieciaki

O

czekiwanie na przyjście dziecka na świat to dla wielu rodziców gorący okres przygotowań. Z radością kupują kolorowe
akcesoria do opieki oraz maleńkie ubranka. To dopiero początek zabawy modą, którą można kontynuować z dziećmi
przez wiele lat. Dlatego w Pink & Blue Baby Store ubierzemy zarówno
noworodka, jak i dziewięciolatka. Przeważa kolekcja doskonałej, hiszpańskiej marki Mayoral. Na jesień przygotowała ona nie tylko puchate
kurteczki, ale i ciepłe spodenki, sweterki czy sukienki, w których każdy
szkrab poczuje się modnie i wygodnie. Na najmłodszych czekają ubrania z bawełny organicznej norweskiej firmy Dear Eco. Myśląc o dzie-

ciach, nie można było poprzestać tylko na ich wyglądzie. Właściciele
Pink & Blue pragną, by wszystkie maluchy czuły się u nich wyjątkowo,
dlatego w salonie znajdziemy nie tylko ubranka, ale i cudowne zabawki
czy akcesoria. Przebojem są zwłaszcza te od polskiej marki, której ambasadorką jest m.in. Maja Bohosiewicz. La Millou – bo o niej mowa – znajdziemy w Szczecinie tylko w Pink & Blue, zapraszając do swojego domu
akcesoria w zarówno soczystych, jak i pastelowych kolorach.

Autor: Karina Tessar / Foto: Materiały prasowe
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Pink & Blue Baby Store
Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 42/1
/pinkandbluebabystore

Moda

63

www.eintopf.pl

W stronę Azji
Kuchnia koreańska uznawana jest za jedną z najzdrowszych na świecie i pomimo tego nadal nie jest dobrze znana i popularna w Polsce.
A szkoda, bo to co oferuje to: bogactwo składników, pikantne smaki,
dania pieczołowicie przygotowywane z dbałością o kolorystykę i estetyczny wygląd, a także przywiązanie do tradycji. Tak jak niemalże
każda kuchnia azjatycka dba zarówno o duszę jak i ciało spożywającego, dlatego też dania koreańskie bazują na produktach zdrowych,
naturalnych z niską zawartością tłuszczu. Kto się zachwyca tajskim
curry czy japońskim sushi powinien poznać koreańskie przysmaki
i zapomni o wszystkim co do tej pory jadł… Przyjemnych wrażeń.

Chipsy koreańskie
z tofu z dodatkiem
pasty gochujang
Składniki:
» 2 opakowania tofu po 200 g,
pokrojonego w kostkę 1 cm
» 1 łyżka mąki kukurydzianej
sos:
» 1 łyżka sosu sojowego
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» 2 łyżki miodu
» 1 łyżka octu winnego
lub jabłkowego
» 1 ząbek czosnku, wyciśnięty
» 1 łyżeczka oleju sezamowego
» 1 łyżeczka sosu gochujang
» 1 łyżka uprażonych ziaren sezamu

» Rozgrzejcie piec do 200’C. Do miski wrzućcie mąkę i tofu, obtoczcie dokładnie. Ułóżcie tofu na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Pieczcie 20 minut, następnie obróćcie tofu i pieczcie
kolejne 20 minut. W międzyczasie połączcie ze sobą wszystkie
składniki sosu, wymieszajcie je dokładnie, wlejcie do rondelka,
zagotujcie, zmniejszcie ogień i gotujcie 5 minut, odstawcie do wystygnięcia. Obtoczcie upieczone tofu w sosie, posypcie sezamem.

Koreańskie,
słodko-pikantne
klopsiki
wieprzowe
Składniki (klopsiki):
» 1 kg mielonego mięsa wieprzowego
lub wołowego,
» 1 łyżka pasty gochujang,
» 2 łyżki sosu sojowego,
» 1 łyżka posiekanego imbiru,
» 3 drobno posiekane ząbki czosnku,
» 1 drobno posiekany szczypiorek,
» 1 łyżka oleju sezamowego,
» 1 łyżka miodu,
» pół szklanki bułki tartej,
» 1 roztrzepane jajko,
» sól, pieprz
» Z
 podanych proporcji powinniście otrzymać
ok. 40 klopsików. Piekarnik rozgrzejcie do
190 stopni. Składniki wrzućcie do dużej miski i starannie wymieszajcie. Nawilżonymi
dłońmi formujcie klopsiki. Powinny być nieco
mniejsze od piłeczek do tenisa stołowego. Na
blachę wyłóżcie papier do pieczenia i poukładajcie klopsiki. Przygotujcie glazurę.
Składniki:
» 2 łyżki pasty gochujang (jeśli lubicie ostre
smaki możecie dodać więcej),
» 1/4 szklanki miodu,
» 2 łyżki keczupu,
» 2 łyżki octu ryżowego,
» 1 łyżka oleju sezamowego,
» 1 łyżka sosu sojowego
» S
 kładniki glazury wrzućcie do rondelka i zagotujcie. Trzymajcie na ogniu przez kilka
minut, aż trochę zgęstnieje, nie zapomnijcie
o mieszaniu. Gdy będzie gotowa odstawcie
na chwilę do wystygnięcia. Następnie posmarujcie glazurą klopsiki i wstawcie do piekarnika na 20 minut. Przed podaniem posypcie
klopsiki prażonymi ziarnami sezamu i drobno
posiekanym szczypiorkiem. Smacznego!

E

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

Filmowa kuchnia

Szczecińskie podzamcze zamienia się powoli w azjatyckie zagłębie. Pod koniec października swoje podwoje otworzy Bollywood Street Food
– restauracja, która będzie serwowała oryginalne hinduskie jedzenie rodem z ulic południowych Indii, pierwsza tego rodzaju w Polsce. Jej szefową,
a także twarzą będzie gwiazda bollywoodzkiego kina Rati Agnihotri, która rodzinę ma w Szczecinie. Jej siostra Anita prowadzi restaurację
Bombay, a siostrzeniec Mariusz Łuszczewski sieć Exotic Restaurants. Bollywood wejdzie w skład sieci Exotic Restaurants prowadzącej takie
lokale jak Bombay, Buddha i Tokyo.

K

uchnia zawsze była moją drugą, obok aktorstwa, pasją. Lubię gotować, lubię jeść i jestem podekscytowana faktem
poprowadzenia własnej restauracji – mówi przyszła szefowa
Bollywood, nie ukrywając radości. – Cały czas testuję z kucharzami potrawy, zapraszam też różne osoby by wypróbowały nasze
propozycje i podzieliły się z nami opinią. To dla mnie bardzo ważne.

Kuchnia z południowej części Indii w dużej mierze jest wegetariańska
i ostra. Charakterystyczne dla niej są dwie proste, kolorowe i niesamowicie smaczne potrawy: idli i dosa. Obie robione z tego samego ciasta
– sfermentowanego ryżu i soczewicy, zmielonej do odpowiedniej konsystencji: dosa – bardzo drobnej, płynnej, idli – grubej, z wyczuwalnymi
kawałkami. Dosa jest smażonym, kruchym plackiem, idli ma kształt
przypominający okrągłą poduszkę i jest gotowane na parze. Oba dania
Jedzenie jakie Rati zaoferuje gościom podzamcza to dania pochodzące podaje się z aromatyczną i pikantną zupą rasam na bazie tamaryndowca
z południowej części Indii oraz kuchni indochińskiej tzw. desi chinees, oraz z sosami, w tym kokosowym.
wyróżniającej się prostotą i niesamowitym smakiem. Potrawy, które
można zjeść na hinduskiej ulicy, nie tylko w lokalach z przeznaczeniem Jedzenie jedzeniem ale Bollywood Street Food to także klimat rodem
dla turystów. Aktorce zależy, by zachować ich oryginalny smak ale do- z barwnych filmów w jakich grywa właścicielka baru. Znajdziemy tutaj tę
stosowany do europejskich podniebień.
atmosferę: fragmenty filmów puszczane w tle, muzyka, oryginalne plakaty, eksponaty z planów zdjęciowych. No i w osobie samej Rati, którą
– Indie są ogromnym państwem, różniącym się też pod względem kuch- będzie można spotkać osobiście w lokalu.
ni. Zupełnie co innego je się na północy kraju a co innego na południu –
Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
wyjaśnia Rati Agnihotri. – Jestem pewna, że nasze propozycje spodobają
się w Szczecinie.
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17 schodów
do nieba

17 schodów to nowy lokal, który od sierpnia zajmuje część prestiżowej kamienicy na podzamczu. Po tytułowych stopniach schodzimy
do pierwszego w Szczecinie koktajlbaru z tak ogromnym wyborem alkoholi z całego świata.

N

azwa lokalu nawiązuje do liczby stopni, prowadzących na
poziom -1 kamienicy przy ul. Targ Rybny 1. To właśnie tam
znajduje się – widoczne już od wejścia – serce lokalu, czyli
spektakularny 8-metrowy, elegancko podświetlony bar. Na
powierzchni 160 m² na miłośników dobrych trunków czeka 70 wygodnych miejsc siedzących, a delektować się nimi można przy stylowych
dźwiękach swingu, bluesa czy soulu. W planach są także koncerty na
żywo. Muzycznie przeważać będą kontrabas, saksofon i gitara akustyczna, tworząc klimatyczne tło do spotkań – zarówno tych nieformalnych,
jak i biznesowych.

że skorzystać z absolutnych nowości. – Chcemy zerwać ze stereotypem
wyłącznie słodkich koktajli i dać mieszkańcom Szczecina ogromy wybór
alkoholi do degustacji, m.in. rumu, ginu czy whisky, którego mamy aż 78
rodzajów – podkreśla Michał Łoziński, właściciel lokalu. – Zapraszamy
do odkrywania nowych smaków, degustacji wyszukanych trunków, które zadowolą nawet najwybredniejsze gusta. Goście, którzy odwiedzą 17
schodów, mogą liczyć na znakomitą obsługę, obejmującą nie tylko przygotowanie napojów, ale także drobnych przekąsek, podawanych w oryginalny sposób i oczywiście doskonałą zabawę do późnej nocy.

17 schodów
Szczecin, ul. Targ Rybny 1
Podstawą oferty jest 12 wyselekcjonowanych koktajli: klasycznych Otwarte: pon.-niedz. 18:00-2:00
/17schodowbar
i sezonowych. Możemy tu więc spotkać zarówno doskonale wszystkim
znane drinki, takie jak: Mojito, Cosmopolitan czy Long Island, ale takTrunki z całego świata
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Gra w ciemno
Degustacja w ciemno, czyli „blind casting”, to praktyka pozwalająca na rozwinięcie horyzontów i sprawdzenie wiedzy. Jest powszechnie
stosowana m.in. podczas konkursów winiarskich czy zawodów sommelierów, ale i na spotkaniach grup degustacyjnych. Zachęcamy
do wypróbowania tej metody.

J

est świetna pod względem edukacyjnym i daje sporą frajdę. Na
czym polega?
Zamiast nalewać wino do kieliszków eksponując piękną etykietę,
nalewa się je z butelek owiniętych folią aluminiową lub papierem
albo nawet włożonych do worka. Ma to na celu wyeliminowanie jakiejkolwiek sugestii na temat pochodzenia wina, szczepów, które zostały użyte do jego produkcji czy stylu, w jakim jest zrobione. Dla lubiących
wrażenia estetyczne - nie martwcie się! Wszystkie butelki na koniec są
uwolnione z tej szaty.
Czemu w ciemno?
To sposób na obiektywną ocenę wina. Wiedza o pochodzeniu, cenie, prestiżu, szczepie zmieniają postrzeganie wina w naszej świadomości. Nawet
najlepsi specjaliści są podatni na sugestię. Zamiast oceniać to, co dzieje
się w kieliszku oceniamy to, co według naszej wiedzy, powinno się w nim
dziać. Nasz mózg nie ma problemu z dorobieniem odpowiednich doznań,
żeby potwierdzić to, co już się w nim utarło. W ten sposób ocena wina jest
zniekształcona. Jeśli zaś jedyną informacją na temat wina jest własna analiza, ocena jest czystsza. Dla tych, którzy chcą pogłębiać wiedzę ta metoda ma jeszcze większą zaletę. Pozwala bowiem szlifować umiejętności
rozpoznawania cech charakterystycznych szczepów, siedlisk oraz wieku
reklama

wina. Nie ma większej satysfakcji niż dostać wino do degustacji w ciemno
i bezbłędnie określić jego pochodzenie, szczep i rocznik.
Jak zorganizować taką degustację?
Oczywiście, najważniejsza jest grupa chętnych i otwartych ludzi. Jeśli
ten punkt odznaczycie na swojej liście, to można powiedzieć, że sukces
już prawie osiągnięty. Przydałby się również jakiś temat, choć nie jest on
konieczny. Dla początkujących polecam wybranie kilku bardzo charakterystycznych win jednoszczepowych i zabawę w dopasowanie do nich
nazw szczepów. Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, Chardonnay z Chablis, Riesling z Moseli będą różnić się od siebie znacząco, więc łatwiej
będzie rozpoznać ich cechy charakterystyczne. Dla bardziej zaawansowanych grup można zastosować dowolność w wyborze wina i brak jakichkolwiek informacji. Każdy uczestnik może przynieść ukrytą butelkę
wina i „zabić ćwieka” pozostałym.
Rozrywka w postaci degustacji w ciemno to oryginalny sposób na spędzenie czasu ze znajomymi. Oba punkty Wineland w Szczecinie oferują
możliwość organizacji takiego spotkania. Sprzyjające otoczenie półek
zastawionych setkami różorodnych butelek buduje niepowtarzalną atmosferę. Polecamy w ciemno!
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Ostra
zabawa
po tajsku
Kuchnia tajska jest niezwykle różnorodna, najczęściej jednak pikantna,
aromatyczna i rozgrzewająca. Takie też są dania, proponowane przez
restaurację Sake, która do tej pory specjalizowała się w kuchni japońskiej,
a teraz zaprasza także na smaki Tajlandii. To właśnie stamtąd pochodzi
szefowa kuchni, Sun Boonsiri. Przyjechała do Szczecina na zaproszenie właściciela Sake, Yuanminga Wanga, który osobiście wybrał się do miejscowości Chiang Mai w poszukiwaniu specjalisty kuchni tajskiej. Sun Boonsiri
ostatnie dwa lata spędziła w RPA, gdzie pracowała dla jednej z restauracji,
a od lipca zaprasza do wspólnej zabawy smakami kuchni tajskiej
w Szczecinie.
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Kurczak w czerwonym curry
Podawany jest z warzywami, przygotowanymi tak, by nie pozbawiać ich chrupkości i żywej
kolorystyki. Całość skąpana jest w pikantnym sosie, złagodzonym dodatkiem wyjątkowo
aksamitnego mleka kokosowego.

Restauracja

Szczecin, al. Piastów 1
tel. 91 484 36 18
www.sake.szczecin.pl
www.facebook.com/RestauracjaSake

Tom Yum Kung
– ostro-kwaśna zupa z krewetkami
Tradycyjna zupa, będąca symbolem kuchni tajskiej, jest niezwykle rozgrzewająca. Aromat zawdzięcza m.in. zawartości mleka kokosowego,
trawy cytrynowej, imbiru oraz specjalnej kompozycji przypraw typowych dla tego regionu Azji.

Kulinaria
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Skóra
po lecie

Dla wielu z nas lato to najprzyjemniejsza pora roku. To czas relaksu, słońca, wysokich temperatur, a także długo wyczekiwanych wakacji. Jednak
wszystko, co dobre, szybko się kończy, pozostaje nam opalona skóra będąca pamiątką po wakacjach i oznaką udanego urlopu. Jednak te same
czynniki, które przynoszą nam wiele przyjemności, również negatywnie
wpływają na naszą skórę.

S

łońce w dużych ilościach potrafi wyrządzić wiele szkód na naszej skórze. Wszelkie oznaki jej starzenia się najszybciej można dostrzec na twarzy. Podczas lata nasza skóra narażona jest
na wiele negatywnych czynników, takich jak promieniowanie
słoneczne, wiatr czy słona woda. Jednak po powrocie z urlopu nasza
skóra często jest wysuszona, pomarszczona, a jedyną pamiątką po opaleniźnie są przebarwienia. Promieniowanie UV oddziaływuje na różne
poziomy skóry. Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernej produkcji
melaniny w komórkach skóry, hiperpigmentacja powoduje powstawanie płaskich, ciemnych plam na skórze o różnorodnej wielkości i zabarwieniu.

– Zabieg mezoterapii przywróci prawidłowy stopień nawilżenia, co
pozwoli dłużej zachować dobrą kondycję skóry, a także zapewni młodzieńczy wygląd – zaleca dr Piotr Zawodny. – W naszej klinice dbamy
o najwyższą jakość preparatów, dlatego do mezoterapii stosujemy organiczne produkty Neauvia Organic. Neauvia Hydro Deluxe to preparaty
zupełnie nowej generacji. Ich zaletą jest zaawansowana technologia,
której źródło pozyskiwania organicznego kwasu hialuronowego skutkuje jego niespotykaną czystością oraz bezpieczeństwem. Preparaty
te zawierają najwyższe na rynku stężenie kwasu hialuronowego i wzbogacone są w hydroksyapatyt wapnia, co dodatkowo stymuluje komórki
do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwasu hialuronowego.
Rezultatem jest zwiększenie jego objętości oraz wzrost elastyczności
– W celu leczenia zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, i zagęszczenie skóry.
rozjaśniającym i hamującym melanogenezę. W przypadku plam głębiej
umiejscowionych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych W celu przywrócenia utraconego blasku należy również zadbać o dometod laserowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny. – W na- bór odpowiedniej pielęgnacji domowej. Począwszy od demakijażu, do
szej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem laseraów którego należy używać delikatnych płynów miceralnych, po wybór
Quantum, Alma Harmony lub Encore Pigment Fx. Jednak w pewnych odpowiednich kremów do twarzy. Należy wybrać taki, w którego skłaprzypadkach uzyskane efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki dzie znajdą się składniki aktywne, takie jak peptydy pobudzające regenajnowocześniejszemu osiągnięciu w dziedzinie laseroterapii, możemy nerację tkanek i zwiększające produkcję kolagenu, witamina A, czyli
skutecznie i szybko się uporać z problemem przebarwień.
retinol, który poprawia stan naskórka. Ważna jest również witamina
C i E, która zapobiega powstawaniu wolnych rodników. Warto pamięTo właśnie urządzenie PicoSure wyznaczyło nową erę w dziedzinie lase- tać, iż koniec lata nie zwalnia nas z obowiązku stosowania kremów
roterapii. Po raz pierwszy w sprzęcie medycznym zastosowano unikalną z filtrem.
technologię najkrótszej wiązki laserowej liczonej w pikosekundach. Ta
krótka wiązka światła laserowego zapewnia unikalną skuteczność, widoczną już po pierwszych zabiegach oraz pełne bezpieczeństwo przed
poparzeniem, a także komfort w trakcie zabiegu i niemal natychmiastowy powrót do formy.
Klinika Zawodny Estetic
Skóra broniąca się przed promieniowaniem zwiększa swoją grubość, staul. Ku Słońcu 58, Szczecin
je się szorstka i uwidaczniają się drobne zmarszczki. Warto po intensyw- tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
nej ekspozycji na słońcu zregenerować ją, odwrócić niekorzystny wpływ
promieni UV. Pomocne w tym będą zabiegi mezoterapii.
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Kobiece
sprawy
Duża część kobiet z wiekiem zaczyna cierpieć na dolegliwości, o których
wstydzi się powiedzieć swojemu lekarzowi. Dotyczy to intymnej sfery życia,
bardzo delikatnej i ogromnie ważnej.

N

ietrzymanie moczu, utrata jędrności
i nawilżenia w okolicy pochwy to część
problemów zdrowotnych, z jakimi muszą się zmagać kobiety. Dodatkowo młode mamy cierpią na wysiłkowe nietrzymanie moczu,
rozluźnienie ścian pochwy, niektóre mają blizny poporodowe. Choć te dolegliwości bardzo wpływają na
komfort ich życia, panie zazwyczaj nie rozmawiają
o nich chętnie. Często nie wiedzą, że lekarze mogą
im skutecznie pomóc.
Tymczasem, medycyna ma do zaoferowania kobietom skuteczną terapię. W Centrum HAHS dużą
popularnością wśród pacjentek cieszą się zabiegi
laserem Mona Lisa Touch. Ich największą zaletą jest
to, że zabiegi tym laserem są nieinwazyjne i bezbolesne, a także nie wymagają rekonwalescencji.
– Laser działa bezpośrednio na ścianki pochwy – tłumaczą specjaliści z Centrum HAHS. – Odpowiednio
ukierunkowane światło, podawane w specjalnych,
kontrolowanych impulsach, wnika w powierzchowne warstwy błony śluzowej pochwy. Pobudza do
odnowy tkankę łączną, która staje się bardziej sprężysta, przez co pochwa ulega zwężeniu.
Laser Mona Lisa Touch wyróżnia skuteczność i bezpieczeństwo. Jako jedyny został dopuszczony do stosowania w ginekologii w USA. Polskie Towarzystwo
Ginekologiczne również go rekomenduje.
– W Centrum HAHS już od prawie 3 lat wykonujemy
zabiegi tym laserem i całkowicie spełnia on oczekiwania pacjentek. Są bardzo zadowolone z efektów –
dodają specjaliści z HAHS. – Przede wszystkim przynosi bardzo dobre efekty w leczeniu wysiłkowego
nietrzymania moczu. W wyniku jego działania pochwa się obkurcza, wzmocnieniu ulegają jej ściany,
powięź wewnątrzmiednicza oraz obszar ujścia cewki moczowej. Zastosowanie lasera do rehabilitacji
pochwy krótko po porodzie doprowadza ją do stanu
przedporodowego. Laserem można także zlikwidować lub zmniejszyć blizny poporodowe. Dodatkowo
regeneracyjne właściwości lasera sprawiają, że niweluje on objawy suchości i atrofii pochwy, eliminuje nieprzyjemne upławy, przywraca jędrność okolic
intymnych.
Zastosowanie lasera w ginekologii staje się standardem. W krajach Europy Zachodniej jest nawet
zalecane przed zabiegami chirurgicznymi jako rozwiązanie, które może wyeliminować konieczność
przeprowadzenia zabiegu lub wspomóc efekt i regenerację po zabiegu.
Zabiegi laserem nie tylko pomagają wyleczyć dolegliwości, ale mogą zapobiec powstaniu poważniejszych problemów zdrowotnych. Ponadto, w związku
z tym, że laser obkurcza i regeneruje pochwę, istotnie podnosi także jakość życia intymnego pań i ich
partnerów. Innymi słowy, przywraca kobietom zdrowie, komfort i dobre samopoczucie.

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS,
ul. Felczaka 10, Szczecin
www.hahs-lekarze.pl
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Strażnicy zdrowego
uśmiechu
Zdrowe i ładne zęby to podstawa naszego wyglądu i samopoczucia. Prawie każdy uśmiech można doprowadzić do doskonałości. Istnieje cała gama
zabiegów, które prowadzą do poprawienia estetyki uzębienia. To wszystko znajduje się w ofercie Spółdzielni Pracy Lekarzy Specjalistów Medicus.
Nie trzeba szukać specjalistów w różnych miejscach, wszystko znajduje się w jednym miejscu, co stanowi ogromne ułatwienie dla pacjenta.

W

ramach zabiegów prowadzących do poprawienia estetyki znajdziemy: piaskowanie zębów w celu usunięcia osadów z kawy, herbaty i tytoniu, wybielanie gabinetowe
i nocne (nakładkowe), korony pełnoceramiczne, licówki
ceramiczne, odbudowy na włóknach szklanych, protezy bezklamrowe
oraz protezy elastyczne. W przypadku problemów z przyzębiem Medicus zapewnia swoim pacjentom profesjonalne leczenie periodontologiczne, w tym: kiretaż otwarty (usunięcie stanu zapalnego tkanek
znajdujących się pod dziąsłem), zabieg pokrycia recesji dziąsłowych,
sterowaną regenerację tkanek z użyciem preparatu „Emdogain” i unieruchomienie rozchwianych zębów szyną z włókien szklanych. W gabinecie chirurgicznym pacjenci mogą usunąć ząb w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Mogą usunąć zatrzymane „ósemki”. W przypadku
utraty zęba możliwe jest wykonanie zabiegu wszczepienia implantu,
a następnie wykonanie na nim uzupełnienia protetycznego. Z zakresu
protetyki Spółdzielnia wykonuje: protezy akrylowe, szkieletowe, acetalowe, nylonowe, protezy na zatrzaskach i zasuwach, korony i mosty

porcelanowe i pełnoceramiczne, odbudowy na podparciach z włókien
szklanych.
Medicus posiada siedem gabinetów stomatologicznych, w których przyjmuje osiemnastu stomatologów, w tym specjalistów z zakresu stomatologii zachowawczej, periodontologii, chirurgii stomatologicznej, protetyki. Gabinety stomatologiczne czynne są codziennie w godzinach
od 8.30 do 19.00, w sobotę od 8.30 do 13.00. Rejestracja codziennie pod
nr telefonów: 91 433 99 80, 91 484 65 66, 91 484 65 67.
Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów
Szczecin, Pl. Zwycięstwa 1, tel. 91 434 73 06
Czynne pon. - pt. 7.30 do 19.00;
soboty 8.30 do 13.00
www.medicus.szczecin.pl
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Bądź pewna. Zrób test na HPV

W szczecińskim laboratorium Meditest można już zamawiać testy na HPV do samodzielnego wykonania w domu. To jedna z najlepszych metod
diagnostyki raka szyjki macicy.

R

ak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących no- i osłabienie układu odpornościowego,. Warto dodać, że prezerwatywa
wotworów u kobiet. Statystyki zachorowalności i umieralno- nie zapobiega zakażeniu.
ści w Polsce są wysokie. Związane jest to głównie ze słabą
organizacją profilaktyki.
Przełom w medycynie

Z profilaktyką na bakier
– Pod tym względem bliżej nam do krajów Trzeciego Świata niż Europy
– mówi dr n. med. Jacek Podolski, założyciel i kierownik NZOZ Meditest,
który od kilkunastu lat dba o zdrowie mieszkanek Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. W tym czasie w tutejszym laboratorium
wykonano blisko milion badań cytologicznych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. Problem tkwi w tym, że się nie badamy. Według danych NFZ z przysługującej paniom raz na 3 lata bezpłatnej cytologii korzysta zaledwie 30% uprawnionych, a powinno się ją wykonywać
nawet co rok.

W ostatnich latach duże nadzieje budziła szczepionka przeciwko wirusowi HPV, jednak jej cena jest wysoka, a więc nie jest ona powszechnie dostępna. Ponadto i tak nie zapobiega ona wszystkim wirusom onkogennym
z tej grupy oraz nie chroni przed nawrotem choroby. Dlatego należy nadal
poddawać się profilaktyce, której podstawową metodą jest wymaz z szyjki
macicy, zwany cytologią. Badanie to ma jednak niską czułość – na poziomie
40-60%. Oznacza to, że na 10 zagrożonych kobiet obecność nieprawidłowych komórek wykryje się tylko u 4-6. Alternatywą dla cytologii są testy
HPV. Ich czułość sięga 100%, więc ośrodki na światowym poziomie planują
zastąpić nimi badania cytologiczne. Meditest jest jedną z pierwszych placówek w Polsce, który wdrożył je do profilaktyki raka szyjki macicy.

Przyczyny raka szyjki macicy

Testy w domowym zaciszu

Głównym winowajcą jest wirus HPV, z którym styczność miało niemal
80% kobiet. Zaledwie u kilku procent zakażonych infekcja doprowadzi
do zmian przednowotworowych oraz raka szyjki macicy. Proces ten potrwa od kilku do nawet kilkunastu lat. U pozostałych pań infekcja HPV
może przebiegać bezobjawowo lub obrać postać kłykcin (brodawek
płciowych). Jak można się jej ustrzec? Zagrożone są przede wszystkim
panie w wieku 25-45 lat, czyli kobiety najbardziej aktywne seksualnie.
Ryzyko zachorowania jest tym większe, im więcej mamy partnerów – zarówno pań, jak i panów. Mężczyźni chorują rzadziej, ale mogą być nosicielami. Czynnikiem ryzyka jest także palenie papierosów i niehigieniczny tryb życia, zwiększający prawdopodobieństwo infekcji dróg rodnych

Istnieje pewna grupa kobiet, które z różnych względów nie chodzą do
ginekologa. To m.in. im dedykowana jest nowa usługa laboratorium Meditest – self HPV. Ten nowatorski test pozwala kobietom na samodzielne
pobranie materiału z pochwy do badania onkogennych wirusów HPV,
bez konieczności udawania się do gabinetu lekarskiego i ponoszenia
dodatkowych kosztów za samą wizytę. Jak wskazują najnowsze badania, takie samodzielne testy mogą być również skuteczne w profilaktyce
raka szyjki macicy. Można je zamówić przez stronę www.selfhpv.pl, a po
informacje warto zajrzeć także na www.meditest.pl.

Autor: Karina Tessar / Foto: Jacek Podolski

reklama

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE
– zrób test na HPV w domu!
selfHPV – profilaktyka
raka szyjki macicy
Meditest Diagnostyka Medyczna
Szczecin, ul. Bronisławy 14 D, tel.: 91 812 27 44, Laboratorium tel. kom.: 48 602 64 69 12
www.selfhpv.pl
www.meditest.pl
www.cyto.pl
biuro@meditest.pl
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Gładko przez życie z Ellą

Mydło idealne

Marka Ella od początku swojego istnienia stawia na naturalność, tradycyjne metody oraz troskę o skórę. Począwszy od past cukrowych Ella
Professional do depilacji, które stosuje w swoim studiu, aż po produkty z serii Home Care, klienci mają pewność, że dbają o siebie, korzystając tylko
z tego, czym obdarzyła nas natura. Najmłodsze „słodkie dziecko” Elli to naturalne mydło inspirowane recepturą mydeł bliskowschodnich z Aleppo.

S

yryjskie mydło oliwkowo-laurowe nazywane Alep zostało
wymyślone przez Fenicjan i było jednym z pierwszych mydeł
w historii. W Europie znane jest już od tysiąca lat, ale w Polsce
zdobyło popularność dopiero w XX wieku. Cenione jest za swój
prosty skład i wyjątkowe właściwości. Ma działanie antybakteryjne, jest
idealne nawet dla bardzo wrażliwej skóry. To właśnie jego receptura zainspirowała Emilię Chromicz, właścicielkę Ella Studia Depilacji Cukrem
do stworzenia autorskiego mydła.

mami skórnymi jak np. łojotok, trądzik, zaczerwienienia czy wypryski.
Posiada działanie nawilżające, antybakteryjne, przeciwzapalne, ochronne i łagodzące, a nawet regenerujące. Poza tym dzięki neutralnemu pH
– nie wysusza skóry. Jest idealne w pielęgnacji dzieci i niemowląt. Jego
cudowne właściwości są więc nie do przecenienia. Wystarczy tylko
przekonać się o tym na własnej skórze – do czego gorąco zachęcam.

Skąd pomysł na stworzenie tak prostego w swym składzie mydła?
Emilia Chromicz : U mojej córki swego czasu pojawiły się problemy skórne w postaci przesuszonych miejsc na przedramionach. A że nie byłam
przekonana do uzależniania jej skóry od emolientów, rozpoczęłam poszukiwania naturalnego produktu, który mógłby pokonać ten problem. Tak
trafiłam na syryjskie mydło Aleppo. Jego skład oparty jest na tradycyjnej
4000-letniej recepturze, która do jego produkcji wykorzystuje niealergenne składniki roślinne. I właśnie to mydło, a zwłaszcza jego tradycyjna
receptura okazało się być antidotum na dolegliwości skórne mojej córki.
Nie byłabym sobą, gdybym nie chciała przekazać tego odkrycia dalej.
Jak się pani udało przeszczepić bliskowschodnią recepturę na europejski rynek?
Z pomocą przyszedł mój partner, który z wykształcenia jest chemikiem.
Z jego pomocą powstało jedno z najczystszych mydeł organicznych,
zgodne z tradycyjną metodą produkcji, opartą na naturalnych składnikach jak olej laurowy i oliwa z oliwek.
Jakie właściwości posiada to mydło i kto je może stosować?
To mydło dla wszystkich. Jest niezastąpione w walce z wszelkimi proble-
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Ella studio depilacji cukrem
Szczecin, ul. Kaszubska 17/2
(wejście od Bogurodzicy)
tel. 91 43-44-733
www.ellastudio.pl

Intymna
rewolucja
Laser w ginekologii estetycznej staje się coraz bardziej popularny.
Wiele się mówi o jego działaniu, choć nadal głosy są podzielone
co do właściwego użycia. Czy wyprze tradycyjną chirurgię plastyczną
i czy jest dla wszystkich?

W

kwietniu 2016 r brałem udział w Pierwszym Światowym
Kongresie Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej w Rzymie, a w czerwcu bieżącego roku wygłosiłem dwa wykłady na II Kongresie Polskiego Towarzystwa
Ginekologii Plastycznej w Warszawie, mówi dr n. med. Piotr Kolczewski,
specjalista ginekologii i położnictwa z kliniki AMC. – Ginekologia plastyczna stała się faktem nie tylko rynkowym. Z jednej strony zgłasza się
coraz więcej pacjentek, które mają sprecyzowane oczekiwania. Z drugiej strony powstaje coraz więcej prac naukowych w zakresie ginekologii
plastycznej, stosowane są nowe technologie.
Laser w ginekologii estetycznej pomaga kobietom w wielu dolegliwościach m.in. leczeniu niektórych postaci nietrzymania moczu, w zespole luźnej pochwy, który występuje często po porodzie czy w celach
zupełnie estetycznych, kiedy chcemy odmłodzić wygląd intymnej części
ciała.
Lasery w ginekologii plastycznej w Europie stosowane są dopiero od 3
lat i czas utrzymywnia się efektu po zabiegu jest trudny do określenia,
więc póki co nie można powiedzieć pacjentce, że będzie ona wyleczona
do końca – tłumaczy doktor Kolczewski. Żadne towarzystwo ginekologiczne w Europie nie potwierdziło, że jest to metoda o uznanej wartości
w zakresie leczenia trzymania moczu, z drugiej strony nie znam żadnej
państwowej kliniki w Polsce, która by taki laser posiadała i badała efekty
jego działania. Natomiast w rozmowach prywatnych z lekarzami, którzy

wykonują te zabiegi na całym świecie panuje dobra opinia, jeżeli chodzi
o efektywność u wybranej grupy pacjentek – co należy bardzo wyraźnie
podkreślić. Prowadzone są duże badania różnych rodzajów laserów. Na
kongresie Ginekologii Plastycznej w Warszawie zainicjowaliśmy tego
rodzaju projekt i mam nadzieję, że zaowocuje to publikacją naukową.
– Trzeba rozgraniczyć wskazania do lasera i wskazania do operacji chirurgicznych, które często są niezastąpione – wyjaśnia specjalista. – Na
przykład pacjentki po porodach z zespołem luźnej pochwy, bez wyraźnych defektów anatomicznych czy też z wysiłkowym nietrzymaniem
moczu o charakterze incydentalnym są idealnymi kandydatkami do zastosowania lasera. Natomiast Panie, które mają defekty anatomiczne,
wyraźne obniżenia narządu płciowego, wysiłkowe nietrzymanie moczu
o charakterze utrwalonym wymagają leczenia chirurgicznego.
Kto więc aktualnie najbardziej korzysta z jego dobrodziejstw?
– Profil pacjentki do leczenia laserem to panie w zakresie wieku 25-50
lat, które zauważyły pogorszenie jakości życia seksualnego spowodowane zespołem luźnej pochwy, pacjentki z wysiłkowym nietrzymaniem
moczu i pacjentki chcące poprawić wygląd zewnętrznych narządów
płciowych – dodaje doktor Kolczewski.

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
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KOLMED.COM
dr n. med. Piotr Kolczewski

GINEKOLOGIA OPERACYJNA

GINEKOLOGIA ESTETYCZNA

- uroginekologia

- operacje plastyczne i rekonstrukcyjne

- laparoskopia

- laser frakcyjny CO2

LETNIA PROMOCJA - ZNIŻKA NA ZABIEGI LASEROWE
Szczecin ul. Mazurska 7 (wejście od ul. Rayskiego)

Rejestracja : tel. 91 488 22 01, w godzinach 9.00 – 14.30

Fot. Dagna Drążkowska

Prezentacja

Ciało na wiecznych wakacjach
Do naszej redakcji coraz częściej napływają pytania o sposoby na piękną i zdrową sylwetkę, ale głowę pań zajmuje przede wszystkim pytanie:
co dalej? Co zrobić, aby efekt, który wysiłkiem fizycznym i dietą wypracowałyśmy na lato, utrzymać także po wakacjach?
udzielenie odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy naszych
ekspertów. Trenerzy personalni Agata i Łukasz Plewnia dzielą się wiedzą, jak dbać o ciało w okresie, w którym słońce nie
będzie już dawało tyle ciepła i sama pogoda wyzwoli w nas
chęć ubrania nie tylko ciepłego swetra, ale także warstwy zimowego
tłuszczyku.

O

ilość, jeśli nie interpretujemy zwykłych zachcianek jako wielkiego głodu.
Aktywność fizyczną trzeba natomiast rozłożyć w czasie – lepsze efekty
dadzą krótsze ćwiczenia wykonywane regularnie, niż jednorazowy zryw
dużego wysiłku. Jeżeli przestaniemy ćwiczyć, a nie zmniejszymy ilości
kalorii, bilans będzie zaburzony i zacznie nam się z powrotem wiązać
tkanka tłuszczowa.

Powakacyjna porada eksperta

Potraktuj siebie poważnie

– Nigdy nie zostawiamy takich pytań bez odpowiedzi – mówi Łukasz
Plewnia, który bazując na wieloletnim doświadczeniu w zawodzie dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim wakacje nie mogą być
jedynym czasem, w którym dbamy o linię i skupiamy się na wysiłku fizycznym. W tym wypadku po wakacjach wszystko wróci do stanu sprzed
ćwiczeń i diety. – Większość osób wkłada bardzo dużo wysiłku, aby uzyskać wymarzoną formę na plażę, do pokazania się w stroju kąpielowym
czy krótkich spodenkach. Jeśli jednak już na urlopie nie odrzucą różnego
rodzaju łakoci, efekty nie będą trwałe – tłumaczy. Nie zdajemy sobie
często sprawy z tego, że dogadzanie sobie żywnością powoduje odkładanie się nadmiaru zasobów energetycznych w naszym organizmie, a on
niechętnie się ich pozbywa. Drugim powodem niepowodzeń jest to, że
pozwalamy sobie na wyjątki. Myślimy „to tylko mała kromka chleba,
małe ciastko, mały lód – wystarczy, że pójdę na spacer czy popływam,
a wszystko spalę”. Niestety, konsekwencje są bardziej trwałe, niż nam
się wydaje.

– Kobiety są pod tym względem przeurocze – uśmiecha się Agata Plewnia. – Mam tu na myśli podejście do swojej sylwetki – jest u nas trochę
tak, jak z pójściem na zakupy: tyle wydałam, a nic nie kupiłam. Często
wkładamy naprawdę dużo czasu i energii, a według subiektywnej oceny
efekt jest znikomy i niestety nie wyciągamy z szafy sukienki kupionej
o rozmiar mniejszy. Oczywiście, dla mnie „dużo” to cały talerz jedzenia,
dla kogoś innego talerz, zupa i deser i analogicznie dla mnie 1,5-godzinna, intensywna aktywność, ale sam spacer w ciągu dnia i praca to wciąż
niezbyt wiele i waga nie będzie satysfakcjonować. Potraktujmy wysiłek
jako pracę włożoną w nasze życie, za którą dostajemy wynagrodzenie
i przyłóżmy się do niej solidnie. Jest wiele sposobów na podjęcie wysiłku.
Przykładem jest temat wody – każdy wie, jaka jest ważna, a mimo tego
nikt nie pije wskazanej ilości. Każdy może mieć swój pomysł, żeby o tym
pamiętać, np. moja klientka ustawia ulubioną melodię jako powiadomienie, żeby sięgnąć po parę łyków, druga przykleja małe, kolorowe karteczki odmierzające ilość wypitej w ciągu dnia wody, jeszcze inna przygotowała wodę w dzbanku, żeby nie marnować czasu pracy na odkręcanie
Przecież mało jem
i zakręcanie butelki – przekonuje Agata. Warto też zwrócić uwagę na
aplikacje, które informują o tym, ile wody wypiliśmy, ale woda to tylko
Wiele osób nie wie, ile pokarmu powinniśmy spożywać w ciągu dnia, jeden z kroków na upragniony szczyt. Poruszaj się, pij i jedz powoli i spoa większość z nas uważa, że je mało, ale tak naprawdę brak nam punktu kojnie, a będziesz cieszyć się wiecznymi wakacjami w lustrze – mówią
odniesienia. – Przysłowiowy pączek to jest praktycznie 30-45 minut in- zgodnie Agata i Łukasz.
tensywnego wysiłku. Ten przelicznik ilości jedzenia do aktywności jest
naprawdę prostą rzeczą – tłumaczy Agata Plewnia. Najważniejsze jest
www.plewniablog.pl, tel: 502 600 214
jednak to, co jemy. Warto ograniczyć żywność przetworzoną i dosładzaFB Trener: Agata i Łukasz TiGy Plewnia
ną, wszystkie te rzeczy, które są najszybciej dostępne pod ręką, a skupić
się na zdrowych, naturalnych produktach. Organizm sam reguluje ich
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Zdrowie i uroda

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Witam, piszę do Państwa w sprawie depilacji laserowej. Ile czasu
trwa taki zabieg i czy jest on bolesny. Chciałabym się poddać takiemu zabiegowi, jednak ze względu na bardzo wrażliwą skórę mam
pewne obawy, czy nie nastąpią później jakieś powikłania typu zaczerwienienie lub ranki. Czy jest to zabieg jednorazowy, czy należy
go powtarzać? Chciałabym podkreślić, że mam bardzo mocny, czarny włos i czy z takim włosem laser jest w stanie sobie poradzić?

najbardziej „widoczny” dla lasera. Włosy jasne i delikatne nie będą tak
podatne na wiązkę lasera i wówczas liczba zabiegów potrzebnych do
osiągnięcia pożądanych efektów zwiększa się.

Skóra wrażliwa, o której Pani wspomina zwykle bardziej niż inne typy
cery podatna jest na niepożądane reakcje działania czynników zewnętrznych. Laseroterapia jest również rodzajem terapii leczniczej w przypadku nawracających stanów zapalnych w okolicach ujść mieszków włosowych czy skóry wrażliwej. Najlepszym sposobem walki z niechcianym
i kłopotliwym owłosieniem jest laser o selektywnej i optymalnie dobranej długości fali. Skóra po zabiegu może być lekko zaczerwieniona, może
wystąpić odczucie lekkiego podrażnienia. Najczęściej objawy te ustępują kilkanaście minut po zabiegu, a pacjenci określają stan skóry, jako łagodniejszy niż po standardowym goleniu czy depilacji mechanicznej. Nowoczesne lasery wyposażone są w głowicę, która w trakcie zabiegu jest
stale chłodzona, zapewniając komfort w trakcie depilacji. Czas trwania
zabiegu zależny jest od wielkości obszaru zabiegowego. Zabieg należy
wykonać w serii, liczba zabiegów jest zalecana indywidualnie. Seria podstawowa składa się z 4 lub więcej zabiegów. Odstępy między zabiegami
ustala się w zależności od obszaru zabiegowego.

Jest to bardzo trafne pytanie. Nieświadomość pacjenta o istnieniu przeciwwskazań może skutkować niewykonaniem planowanego zabiegu. Laseroterapia jest to działanie światłem więc wszelkiego rodzaju leki oraz
zioła światłouczulające i doustna terapia retinoidami są niewskazane.
Dodatkowo skóra podrażniona peelingami chemicznymi bądź obciążona
aktywną infekcją skórną (grzybiczą, wirusową, bakteryjną) również nie
jest kwalifikowana do zabiegu. W trakcie terapii światłem, w szczególności z wykorzystaniem większości laserów i urządzeń IPL dodatkowym
przeciwwskazaniem jest świeża opalenizna oraz używanie samoopalacza przed i w trakcie trwania serii zabiegów. Pacjenci z tendencjami
do bliznowców, z fotodermatozami, chorobami pęcherzowymi skóry,
bielactwem i łuszczycą nie mogą również poddawać się tego rodzaju zabiegom. Jest wiele korzyści płynących z laseroterapii, są to: wyrównanie
kolorytu skóry, likwidacja rumienia naczyniowego oraz teleangiektazji,
spłycenie blizn i rozstępów oraz odmłodzenie skóry. Rozmowa ze specjalistą pomoże dobrać odpowiedni laser do istniejącego problemu.

Panie doktorze zbliża się sezon jesienno - zimowy, w którym można
poddawać się zabiegom laserowym. Jak należy przygotować się do
takich zabiegów i na jakie problemy zalecana jest laseroterapia?

W przypadku włosów mocnych i czarnych, terapie laserowe zwykle
okazują się być najbardziej skuteczne, ponieważ taki właśnie włos jest Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Zdrowie i uroda

Zacznij z nami
swój dzień!
» Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, zapewnia siłę i energię na cały poranek
oraz dostarcza organizmowi paliwa niezbędnego do pobudzenia ciała i umysłu.
» Podstawą zdrowego i pysznego śniadania jest pieczywo pełnoziarniste. Węglowodany
złożone zawarte w takiej kromce zapewniają uczucie sytości na długi czas, zapobiegają
podjadaniu między posiłkami oraz dają energię do działania na wiele godzin.

asprod.com.pl
www.facebook.com/asprodnaturalnie

Fot. Dagna Drążkowska

Prezentacja

Podkręcić tempo

Obecnie wszyscy nieustannie cierpimy na brak czasu i nadmiar obowiązków. Przysłowie mówiące, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”
jest aktualne jak nigdy, bo przecież sprawność fizyczna idzie w parze ze sprawnością umysłu. Żeby rozpocząć przygodę ze zdrowym
trybem życia potrzebna jest odpowiednia motywacja, z którą bywa różnie. Dlatego Kamil Talarczyk i Piotr Cygan jeszcze tej jesieni
ruszają z projektem ”Wonder woman”, który pomoże wszystkim zabieganym, zapracowanym w wyznaczaniu i osiąganiu celów.
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K

amil, jak długo pracujesz w zawodzie i jak to się zaczęło?
Kamil Talarczyk: W branży fitness działam od 15 lat. Wszystko się zaczęło od tańca, na który rodzicie zapisali mnie, kiedy
miałem 14 lat. Trenowałem m.in. taniec towarzyski i show
dance. Wszystko szło w dobrym kierunku… do momentu kontuzji. Usłyszałem diagnozę, że do końca życia będę chodził o kulach. Przez prawie
rok leżałem w domu, później zacząłem ciężko pracować, rozpocząłem
naukę chodzenia od początku. Po pewnym czasie zacząłem szukać czegoś, co zastąpi mi taniec, ponieważ nie mogłem już tego robić zawodowo. Siostra namówiła mnie na zajęcia fitness. Jak wszedłem na salę, od
razu się zakochałem w tym miejscu i klimacie.

działem, że sam chcę to robić, sam chcę pomagać innym w doskonaleniu
ich codzienności. I tak się zaczęło.

Wróćmy do waszego pomysłu – co dalej?
PC: Dalej jest motywacja – niezwykle istotny element. Wspólnie z Kamilem chcemy pokazać, że dzięki pracy nad sobą można osiągać szczyty, poczuć własną siłę i zadbać o realizację celów nie tylko tych treningowych. Każdy rozwija się w swoim tempie, jednak często jest tak, że
sami je spowalniamy z różnych, czasami błahych powodów. My chcemy
podkręcić to tempo, zmotywować do działania, chcemy dać kobietom
wsparcie i towarzyszyć im w tej przygodzie. Jestem przekonany, że świadomy trening jest fundamentem, na którym będziemy budowali nasze
Co było najtrudniejsze na początku twojej kariery w świecie fitness? nowe, lepsze, zdrowe JA.
KM: Start. Po kontuzji, kiedy ćwiczyłem, bałem się, że moje ciało nie
jest jeszcze gotowe na jakikolwiek wysiłek fizyczny. Towarzyszył mi ból Jak będzie to wyglądało w praktyce?
i dyskomfort. Z czasem moje ciało stało się bardziej odporne. Zdałem PC: Zaczynamy od spotkania z zainteresowaną osobą, podczas którego
sobie sprawę, że jednak dam radę. Potem wszystko szło już płynnie, przeprowadzamy z nią wywiad na temat tego, jaka forma rekreacji jest
trudniejsze zajęcia, nowe wyzwania, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. jej biska, jak tryb życia prowadzi, co chciałaby osiągnąć. Dzięki tym inTo wszystko sprawiało mi ogromną radość.
formacjom wiemy, jak ją wspierać, jaki przygotować trening, dietę i jak
motywować do dalszej pracy. Nie zależy nam na tym, by była to chwiloJakie są twoje plany na przyszłość i co chcesz przekazać naszym czy- wa moda, tylko styl życia.
telnikom?
KM: Chciałbym jeszcze bardziej zaistnieć w świecie fitness jako szkoleniowiec i instruktor. Mam też plany, aby związać się z mediami. Chcę
złapać większy kontakt z ludźmi, by uczyć ich świadomego treningu,
Kamil Talarczyk w branży fitness pracuje od piętnastu lat, szkożeby to nie było robione na pokaz, dla „mody”. Chciałbym, żeby był to
li nowych instruktorów fitness w całej Polsce.
dla nich styl życia.
Piotr Cygan ma wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu finansami w branży edukacyjnej jako przedsiębiorca. Rozwojem osobistym zajmuje się od dwóch lat. Jest organizatorem szkoleń
w zakresie planowania celów oraz pozbywania się złych i wypracowywania nowych nawyków.

To, co osiągamy w życiu,
zarówno w sferze sportu
czy zdrowia, jest owocem
naszych działań. Motorem
tych działań są nasze
myśli i przekonania.

Kamil Talarczyk jest instruktorem fitness od kilkunastu lat
i jego zadaniem będzie przygotowanie specjalnego zestawu
ćwiczeń pod kątem konkretnej osoby, jej predyspozycji, upodobań, trybu życia i możliwości. Zadaniem Piotra Cygana jako coacha, trenera osobistego będzie motywowanie do ciężkiej, ale
bardzo przydatnej pracy. Panowie będą współpracować ze specjalistami z innych dziedzin, np. z dietetykami. Ten styl pracy
nad sobą jest bardzo popularny na świecie, korzystają z niego
szczególnie gwiazdy filmowe, a także te wszystkie osoby, które
po prostu nie mają czasu zadbać o swoja formę, ale bardzo by
chciały czuć się i wyglądać dobrze. To także ogromne ułatwienie dla ludzi, którzy mają problem z samodyscypliną i zbawienne jest dla nich to, że ktoś ich pilnuje.

Piotr, skąd takie połączenie fitnessu z coachingiem?
Piotr Cygan: To, co osiągamy w życiu, zarówno w sferze sportu czy zdroPiotr Cygan - coach, trener, tel. 513 674 130
wia, jest owocem naszych działań. Motorem tych działań są nasze myśli
Kamil Talarczyk - trener personalny, szkoleniowiec, tel. 793 448 228
i przekonania. Rozwój wymaga od nas pewnej wiedzy o funkcjonowaniu
naszego umysłu. Tu pojawia się coaching z mnogością narzędzi, które
można wykorzystać, aby pojedynczą myśl o pójściu na trening przekuć Wspierają nas
w nawyk i styl życia, w którym zdrowe ciało i sprawny umysł jest dla nas
tak naturalne, jak mycie zębów co rano.
Wspomniałeś, że wszystko zaczyna się w głowie, skąd w Twojej pojawił się coaching?
PC: W natłoku pracy brakowało mi czasu dla siebie i rodziny. Ilość obowiązków sprawiła, że byłem skołowany. Po kolejnej nieprzespanej nocy,
z głową pełną zmartwień, kalendarzem zbombardowanym spotkaniami
i zadaniami, miałem dość. Wiedziałem, że muszę zrobić coś inaczej. Pomocny w moim przypadku okazał się coaching. Zacząłem intensywne
dwa lata pracy nad sobą. W konsekwencji zamknąłem firmę, która wysysała ze mnie energię. Relacje z rodziną i przyjaciółmi wskoczyły na poziom, o którym wcześniej nie miałem pojęcia. Byłem zachwycony. Wie-
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Mama
wraca
do
pracy
Nie zobaczę pierwszego kroku, nie usłyszę pierwszego słowa – prawie każda mama ma wyrzuty sumienia i nie wie, jak się przygotować do powrotu
na ścieżkę zawodową. Tej tematyce poświęcony jest cykl 6 spotkań „Mama wraca do pracy”, zorganizowanych przez Joannę Dudziak w Starej Rzeźni.

P

odczas spotkań Joanna Dudziak, mentor i konsultant, a prywatnie mama dwóch maluchów, podpowie innym mamom, jak
ze spokojną głową i bez szkody dla rodziny wrócić do aktywności zawodowej.

Odcinanie pępowiny

Urodzinkowo.pl oraz Socatots. Poza Joanną Dudziak, za każdym razem w Starej Rzeźni wystąpi specjalista od zaproponowanej tematyki:
coachingu, HR (zasobów ludzkich), doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy psychologii dziecięcej. Na scenie pojawią się także
mamy, które podzielą się ze słuchaczkami swoimi doświadczeniami.
Panie dowiedzą się nie tylko o tym, jak sobie poradzić z zostawieniem
malucha w żłobku lub z nianią, ale też jak planować swój czas, napisać
cv, odpowiadać na pytania rekrutacyjne, np. o zwolnienia na dziecko,
gdzie szukać pracy czy jakie prawa przysługują mamom. Na trzecim
spotkaniu, które odbędzie się 5 października, nauczymy się przygotowywać profesjonalną aplikację do poszukiwania pracy. Ekspert Tomasz
Grygorcewicz opowie jak powinna wyglądać aplikacja, jak ją stworzyć
na podstawie informacji z ogłoszenia oraz jak wygląda jej ocena z perspektywy pracodawcy.

– Nie będzie mnie jak się przewróci i będzie płakał, a przecież on jest jeszcze taki malutki… Każda z nas miewa takie myśli – mówi Joanna Dudziak.
Sytuacja ta nie dotyczy tylko powrotu do pracy. Wiele pań nie potrafi
zostawić malucha pod czyjąś opieką nawet na 2-3 godziny, aby wyjść
do kina czy na zakupy. Już po drodze wykonują pierwszy telefon, żeby
sprawdzić czy wszystko jest w porządku. W trakcie seansu opiekunka
odpisuje na kilka smsów czy dziecko śpi, a w drodze powrotnej zestresowane mamy dzwonią po raz kolejny, czy przypadkiem nic się nie dzieje.
Brzmi znajomo? „Odcięcie pępowiny” nie jest łatwe, dlatego takie spo- Na profilu FB Prestiżu, który jest patronem wydarzeń, będziemy mieć dla
tkania są niezwykle potrzebne. Na najbliższym, 7 września, poza organi- Was bilety na spotkania. Zapraszamy!
zatorką wystąpi Nina Kaczmarek z Kobietowo.pl, a w panelu „Historia
mamy wracającej do pracy” pojawi się Karolina Tatkowska, przez 12 lat
PRESTIŻ
PATRONUJE
kierownik jednego z banków, dziś właścicielka marki Enklawa Erotyki.
Dzieci mile widziane
Na warsztatach każda z pań może pojawić się ze swoją pociechą.
Dziećmi zajmują się doświadczone animatorki z Wytwórni Przyjęć-
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Autor: Karina Tessar / Foto: Sławomir Trojanowski
/prestiz.magazyn.szczecinski

Binowo Park Golf Club
zaprasza na

Kurs Nauki Gry w Golfa
• Uczęszczaj na zajęcia raz, dwa, trzy
lub cztery razy w tygodniu

• Zdobądź podstawową wiedzę i umiejętności
• Poznaj nowych przyjaciół golfowych
• Korzystaj z przyjemności jaką niesie gra w Golfa!

Zajęcia:

wtorki środy czwartki

17:30 – 18:30

info@binowopark.pl

niedziele

12:30 – 13:30

tel. 91 404 15 33

www.binowopark.pl

Dane adresowe:
ul. Rydla 71a, 70-783 Szczecin
tel. 91 46 05 313, 91 46 05 306
bum@smdab.szczecin.pl

MDM
Mieszkania dla Młodych
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Płacisz 20% ceny i mieszkasz
Resztę spłacasz przez 15 lat
Biznes

Modny
pies
Pies stał się nieodłącznym towarzyszem ludzkiego życia. W jego wyborze kierujemy się modą albo niestety kaprysem, zapominając o tym,
że to czująca istota, wymagająca opieki i miłości. O tym, jakie popełniamy błędy przy wyborze psa, rozmawiamy z dr Katarzyną Pęzińską-Kijak.

N

a co należy zwrócić uwagę przy wyborze rasowego psa?
Jakich błędów unikać?
Właściciele w doborze swojego czworonoga kierują się
przede wszystkim wyglądem zewnętrznym, jednak trzeba
pamiętać, że wybrany pies będzie z nimi przez następne kilkanaście lat.
Przed zakupem nie interesują się wybraną rasą, jej pochodzeniem, ukierunkowaniem, czasem, jaki muszą jej poświecić. Musimy być świadomi
tego, że im większy pies, tym większe wyzwanie i wydatki związane
z jego utrzymaniem. To samo dotyczy psów długowłosych, u których
musimy poświęcić więcej czasu na pielęgnację. Jeśli chodzi o tendencje,
to niestety duży wpływ mają na wybór psa media i filmy. Takim przykładem jest Shiba Inu albo Akita, które są miłymi i potulnymi
szczeniaczkami i na takie misie też wyrastają, ale to rasy
o silnych, pierwotnych instynktach i nie wiadomo kiedy
dojdą one do głosu. Sama jestem właścicielką wymagającego psa, jakim jest buldog angielski, i wiem ile
pracy i uwagi muszę poświecić swojemu pupilowi,
żeby utrzymać go w dobrym zdrowiu.

warzyszami życia. Pod względem zdrowotnym u psa rasowego wiemy
jakie konkretne rasa ma predyspozycje. Natomiast u mieszańców jest
już trudniej. Z psami ze schroniska jest tak, że często, kiedy decydujemy
się na adopcję, są one zbyt krótko na miejscu, żeby ustalić ich charakter, nie znamy ich przeszłości, nie wiemy czy zostały skrzywdzone, co
przeżyły, nie wiemy jakie będą ich reakcje. Dopiero po dłuższym czasie
w stałym domu mogą ujawnić się ich przeżycia. Z drugiej strony jednak,
będą okazywać swoją wdzięczność do końca swoich dni. Psy hodowlane
natomiast mają większe predyspozycje do chorób genetycznych. Także
wybór psa musi być w pełni przemyślany.
Z jakimi przypadkami braku odpowiedzialności spotyka się
Pani najczęściej w swojej pracy?
Trafiają do mnie psy z różnymi kontuzjami, najczęściej są
to urazy mechaniczne aparatu ruchu. Przyczyną z reguły jest przetrenowanie lub nieodpowiednie przygotowanie psa do wysiłku. Co to znaczy? Uprawiamy jakiś sport, np. biegamy, jeździmy na rowerze
i zabieramy ze sobą swojego pupila, by pobiegał
z nami. Niestety, nie każdy pies jest sportowcem
i taki wysiłek, bez przygotowania, może skończyć
się dla niego kontuzją. To z naszej strony bezmyślne, gdyż pies nam nie powie, że go coś boli, często
bardzo dobrze ukrywa ból. To po naszej stronie stoi
troska o zdrowie i długie życie naszego psa.

Ostatnio polularne stały się takie rasy jak buldogi i mopsy,czyli rasy krótkopyskie
To prawda, rasy krótkopyskie ostatnio coraz częściej można spotkać na spacerach, ale za modą
idzie wzrost kojarzenia tych ras poza hodowlą.
Niestety, nawet w uznanych hodowlach psy te są
obarczone wadami genetycznymi, które niekiedy ujawniają się dopiero w późniejszym okresie życia zwierzęcia.
Co pani w takim razie radzi właścicielom?
Ponadto są to rasy mocno zmienione pod względem wyglądu
Zanim zdecydujemy się na adopcję psa warto to gruntownie
zewnętrznego – daleko im do wilka, są znacznie delikatniejsze od pozo- przemyśleć i najlepiej podjąć decyzję wspólnie z całą rodziną. Przestałych ras, a co za tym idzie bardziej narażone na choroby i alergie. Mu- analizować czy stać nas na psa, czy mamy czas, by się nim zajmować.
simy być przygotowani na taką ewentualność.
Przemyśleć ile czasu tygodniowo jesteśmy w stanie poświęcić na aktywność. Poczytać o rasie, która nas interesuje, zasięgnąć porady specjaA jak skomentuje Pani modę promowaną najczęściej przez portale listów. Pies to nie zabawka, która jak nam się znudzi, to ją wyrzucimy
społecznościowe, dotyczącą adopcji psów ze schronisk?
czy oddamy. To czująca istota, która się do nas przywiązuje. Dlatego
Tak, to kolejna tendencja. Cieszę się, że takie ogłoszenia pojawiają się bądźmy w tym przypadku bardzo świadomi wyboru na wiele długich lat.
masowo, ale opieka nad takim psem także wymaga od nas sporej wiedzy
i dużej odpowiedzialności. Często nie znamy historii psa, który nam się Dziękuję za rozmowę.
podoba, nie wiemy, co przeżył i jak zachowa się w konkretnej sytuacji.
Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Miguel Gaudencio
Do schroniska trafiają w większości psy starsze i schorowane, które wymagają od przyszłego właściciela zdecydowania i pełnej świadomości
w momencie adopcji.
dr Katarzyna Pęzińska-Kijak
info@vetico.pl
O co najczęściej pytają przyszli opiekunowie?
www.vetico.pl
Najczęstszym pytaniem zadawanym przez właścicieli jest: czy brać psa
tel. 602 175 566
z hodowli, czy ze schroniska? Trudno udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno psy rasowe, jak i mieszańce będą godnymi to-
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ierpień na polu golfowym
Amber Baltic Golf Club
w Kołczewie przyniósł kolejne edycje dwóch równoległych turniejów: „Ojciec i Syn”
oraz „Family Cup by Hotel Aurora”.
Rodzinne zmagania, które trwały
przez cały weekend, przyciągnęły
40 zawodników. W 10. edycji turnieju „Ojciec i Syn” w kategorii brutto
triumfowali doktor Artur Śliwiński
z synem Andrzejem, a w kategorii netto – Andrzej i Jerzy Siemińscy. Szóste wydanie rodzinnego
turnieju „Family Cup” w kategorii
brutto wygrali Leszek Niewczas
wraz z Cezarym Hermanowskim,
a w kategorii netto najwyższy stopień podium zajęli Anna i Arkadiusz
Majsterkowie. Młodszymi dziećmi
zawodników zajęła się animatorka,
ale najlepsza zabawa była na polu,
gdzie przez pół godziny szukano zaginionej piłeczki. Pościg meleksami
zakończył się pełnym sukcesem,
podobnie jak cały turniej, którego
ostatnie akty odbywały się w nieco burzowej aurze. Jak na prawdziwych miłośników sportu przystało,
przy wspólnym obiedzie królował
temat zmagań biało-czerwonych
na Igrzyskach Olimpijskich w Rio.

Kije w górę!

kt

Hotel Aurora Family & Spa
Międzyzdroje
ul. Bohaterów Warszawy 17
tel. +48 91 32 81 248
www.hotel-aurora.pl

Prezentacja

Foto: Konrad Badalewski
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Świat na wyciągnięcie… języka
We wrześniu w Szczecinie rozpoczyna działalność licencjonowana szkoła języków obcych dla dzieci i młodzieży Mała Lingua. Korzystając z nowej
metody nauczania, lektorzy sprawią, że nasze pociechy od najmłodszych lat będą sobie radzić za granicą.

O

skuteczności nauczania języków obcych rozmawiamy z Mo- w którym świat ludzki miesza się ze światem kosmicznych stworów,
niką Ferreirą, dyrektorem zarządzającym oraz twórcą meto- magicznych wróżek. Tak docieramy do wyobraźni. Dzieci, zaciekawione
dy nauczania dla dzieci Mała Lingua.
historiami Blabbersów, wcielają się w role bohaterów, chętnie angażują
się na zajęciach i rozmawiają pełnymi zdaniami.
Co ma na celu wczesna edukacja językowa?
Już na wczesnym etapie edukacyjnym powinnyśmy przygotowyJakie pomysły można realizować w szkole i w przedszkolu?
wać dzieci, aby rozumiały, że języka uczy się po to, by umieć
Nasza metoda zakłada rozwijanie „Dziecięcych Smaków Świakomunikować się w prawdziwym świecie. Zależy nam, aby
ta”. Chodzi nam o to, aby na lekcjach języków inspirować
dziecko wypowiadało zdania. Oczywiście, u maluchów
dzieci podróżami, rozwijać ich świadomość kulturową
będą to proste, charakterystyczne wyrażenia, jednak
i wiedzę o świecie. Bardzo nam zależy na stwarzaniu
edukacja nie może ograniczać się do rozwijania u dzieci
twórczego środowiska nauki, w którym dzieci uczą się
znajomości pojedynczych słów.
języków, biorąc udział w ogólnorozwojowych projektach
dydaktycznych. W minionym roku uczniowie bardzo zaanCzy w ogóle możemy mówić o skuteczności nauczania
gażowali się, tworząc m.in. rymowanki z podróży Blabberu maluchów? Jak angażować i motywować dzieci, aby je
sów do Hiszpanii w rytm gotowych podkładów muzycznych
nauczyć?
oraz projektując gry planszowe z wyrażeniami przydatnymi
Rodzic będzie dumny, widząc swoje dziecko porozumiewające się
w podróży czy elementami wiedzy o świecie. Kuzyn Lopez zabrał
na zagranicznych wakacjach z rówieśnikami. To jest najważniejszym naszych bohaterów do Barcelony, gdzie przeżyli wiele ciekawych przygód.
miernikiem skuteczności. A jak to osiągnąć? Dzieci uczą się najlepiej
tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami: poprzez muzykę, rytm, Czy wiadomo już, dokąd kuzyn Lopez zabierze dzieci w tym roku?
rym, twórcze działanie, stymulowanie zmysłów, docieranie do wyobraź- Zapraszam dzieci do naszej stacjonarnej szkoły językowej przy al. Wojni. Niezwykle ważne jest stwarzanie na lekcji środowiska bliskiego ska Polskiego 83 w Szczecinie. Tam można uzyskać wszystkie niezbędne
wrażliwości dziecka, aby chciało się zaangażować, otworzyć i rozma- informacje. Mogę zdradzić tylko, że wybierzemy się do krainy położowiać w języku obcym. W szkołach Mała Lingua wprowadzamy dzieci nej niedaleko naszego miasta. Cieszę się, że dzieci ze Szczecina mogą
do baśniowego świata Livendell, gdzie mieszka Rodzina Blabbersów, uczestniczyć w bajkowych lekcjach angielskiego.
reklama
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Od roku na pełnym... luzie
Po roku działalności odwiedziliśmy butik „Mia&Charlie”, żeby sprawdzić, co się w nim zmieniło i z przyjemnością stwierdziliśmy, że jedno pozostało
stałe: sympatyczna atmosfera i przyjemne rozmowy na luzie.

N

ie wiem, kiedy to zleciało, ale wspominam ten czas jako
niezwykle miły – mówi Sylwia Borowiec-Rasmussen, właścicielka „Mia&Charlie”. – Poznaliśmy wielu inspirujących
ludzi, od których wciąż się uczymy i którzy z upodobaniem
do nas wracają, więc wygląda na to, że są zadowoleni. Bardzo nas to
cieszy – dodaje z uśmiechem.

kie jak mgiełka, futrzane bezrękawniki +39 by Vincifur – została przez
Sylwię i Nabila wyszukana w Mediolanie. Ta zgrana ekipa regularnie
odwiedza bowiem największe imprezy i targi mody w Europie. Bywają
więc w Berlinie, Kopenhadze, Paryżu czy Mediolanie, by inspirować się
światową modą przy zamawianiu nowych kolekcji z półrocznym wyprzedzeniem. Co ważne, ubierając się w „Mia&Charlie” możemy liczyć
nie tylko na najwyższą jakość, sprawdzaną też zawsze przez Sylwię na
Zgrany zespół
niej samej, ale również na nietuzinkowe i unikatowe części garderoby,
bo większość z nich dociera do Szczecina w ilości zaledwie jednej sztuki
Sylwia mówi w liczbie mnogiej, bo w zespole zaszły pewne zmiany. Kil- z danego rozmiaru.
ka miesięcy temu wzmocnił go znany, szczeciński bloger modowy, Nabil Abu Baker, który nie tylko służy klientom butiku radą, ale też dba Pierwsze urodziny
o ich dobry nastrój w trakcie sympatycznej rozmowy. „Mia&Charlie”
to miejsce, do którego goście wpadają nie tylko na zakupy, ale również Przyjazna atmosfera dała rezultat – wielu klientów traktuje Sylwię i Nazwyczajnie na miłą pogawędkę. Dzięki temu zabawa modą urasta tu do bila jak dobrych znajomych i odwiedza butik choćby po to, by pokazać
rangi imprezy towarzyskiej. Nikt nie jest usilnie namawiany do zakupu, im się w ubraniach z „Mia&Charlie”. Podobnie swobodny jest klimat
za to każdy może liczyć na szczerą opinię, bo priorytetem zespołu jest podczas piątkowych zakupów, którym tradycyjnie towarzyszy lampka
dobry kontakt i przyjacielska atmosfera, a nie tylko sama sprzedaż. Do- dobrego wina i wydłużony czas otwarcia. W październiku butik odnoskonała znajomość mody i indywidualne podejście do klienta to główne tuje pierwszy rok działalności. Z tej okazji planowana jest impreza urozalety Nabila, które doceniają goście butiku. Z takim wsparciem zakupy dzinowa z pysznymi przekąskami, licznymi niespodziankami i atrakcyjto prosta sprawa i czysta przyjemność.
nymi rabatami. – Szczegóły na temat tego wydarzenia będą dostępne
na naszym profilu na Facebooku. Zapraszamy wszystkich serdecznie
Gusta szczecinian
– mówią jednogłośnie Sylwia i Nabil. Do zobaczenia!
Rok to wystarczająco dużo czasu, by poznać potrzeby i gusta klientów.
– Cieszymy się, że panie polubiły nasze fantastyczne jeansy Hudson,
a panowie z uznaniem przyjęli męską linię Karla Lagerfelda. Słuchając
sugestii szczecinianek szykujemy dla nich nowość na wczesną wiosnę
2017: duży wybór uroczych sukienek nowej w naszym butiku marki Ermanno by Ermanno Scervino. Kolekcja ta, podobnie jak hit sezonu – lek-

Mia&Charlie
Szczecin, al. Wojska Polskiego 35/3
/MiaandCharlieSzczecin
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Wirtualny spacer

„Życie jest wspaniałe! Należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary” – A. Dumas
A najlepiej przez OCULUS Rift! – dodaje TLS DEVELOPER.
Spacer po domu, który jest dopiero w planach? Taką przyjemność możemy sobie zafundować dzięki wirtualnym okularom Oculus Rift. Wynalazek,
który pierwotnie powstał na potrzeby rynku gier komputerowych, został zaadaptowany przez architektów i deweloperów. W Szczecinie na taką
wirtualną podróż możemy się zabrać w TLS Developer.

D

zięki wizualizacji w wirtualnej rzeczywistości każdy klient
może swobodnie przespacerować się wokół zaprojektowanego domu, wejść do środka i przekonać się, jak będzie
wyglądała inwestycja po ukończeniu realizacji – tłumaczy
Łukasz Szykuć, właściciel TLS Developer i biura projektowego STUDIO
AG. – Taka prezentacja jest niezwykle bliska rzeczywistości, a nasze projekty w stu procentach oddają realizm przyszłego obiektu wraz z zachowaniem wszystkich jego detali.
W wędrówce po domu pomaga nam stworzony dla architektów program komputerowy. Działanie samego urządzenia jest proste, składa się
z gogli, które wystarczy podłączyć do komputera, a po ich nałożeniu na
głowę dwa wyświetlacze LCD znajdują się wprost na wysokości naszych
oczu. Wyposażeni w pad, który służy nam do poruszania się w komputerowej przestrzeni, zaczynamy wirtualną przygodę! – To urządzenie jest
dla nas ogromnym ułatwieniem, gdyż na bieżąco możemy wprowadzać
niezbędne udoskonalenia w projekcie – tłumaczy Łukasz Szykuć – a sam
wirtualny spacer jest świetną rozrywką!
Obraz, jaki rozpościera się przed nami kiedy włożymy okulary jest odtworzeniem rzeczywistości w skali 1:1. Widzimy każdy detal, możemy
podejść do jakiegoś elementu, wejść na górę, wyjść na zewnątrz budynku i go obejść. Poza architektonicznymi szczegółami widzimy niebo i zie-

leń oraz wszystko, co zaprojektujemy na komputerze. – Rzeczywistość
wirtualna pozwala na większą dokładność przy tworzeniu projektów,
jest sporym ułatwieniem zarówno dla klientów, jak i dla nas – przekonuje właściciel TLS. – Dla mnie to kolejne narzędzie do pracy. Coś, co było
kiedyś fantazją, dziś stało się rzeczywistością.

www.tlsdeveloper.pl biuro: Langiewicza 28 U2 Szczecin kontakt: 601 561 777
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The Wall Live Orchestra 2016 to wyjątkowe show, które będzie można
zobaczyć w Polsce. Kilkadziesiąt lat po debiucie filmu w reżyserii Alana
Parkera kultowy concept album grupy Pink Floyd w całości na żywo,
w zupełnie nowej i powalającej odsłonie zabrzmi 17 września (godz.
19) w Azotach Arenie. Symfoniczne aranżacje przebojowych utworów,
siedemdziesięciu artystów na scenie, spektakularne efekty świetlne,
doskonałe nagłośnienie oraz rejestrowane w czasie rzeczywistym video
na wielkim ekranie – wszystko to składa się na unikalne, multimedialne
widowisko w formie monumentalnej rockopery. Warto odświeżyć wspomnienia młodzieńczego buntu, wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich
form opresji i wraz z muzykami zaśpiewać słynny protest song Pink Floyd „We don’t need no education”.

ad

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Pink Floyd
symfonicznie

Rozweselający
chór

„Wspólne Brzmienia” to festiwal, który będzie miał swoją odsłonę 10
października (godz. 19) w Operze na Zamku. Formą tegorocznej imprezy będzie powrót do muzyki klasycznej w wydaniu chóralno-instrumentalnym, połączonym z elementami inteligentnego żartu kabaretowego. Obok Chóru Akademii Morskiej na scenie pojawi się Grupa MoCarta,
kwartet smyczkowy o ambicjach kabaretu muzycznego oraz Ireneusz
Krosny, mistrz pantomimy, który specjalizuje się w spektaklach komediowych. Projekt „Wspólne Brzmienia” jest kontynuacją cyklu koncertów wraz z zaproszonymi gośćmi specjalnymi. W pierwszej edycji gośćmi chóru byli Kuba Badach wraz z trójką wybitnych instrumentalistów
jazzowych oraz szczecińska artystka Jola Szczepaniak. W roku 2015
projekt przybrał formę kilkunastodniowego festiwalu muzyki chóralnej,
który ściągnął do Szczecina ponad 200 artystów z całego świata, a jego
motywem przewodnim była muzyka latynoamerykańska.

ad
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stomatologia estetyczna

Iwona Pawlak

Zrealizuj swoje marzenia o pięknym uśmiechu
ul. Mickiewicza 49a, 70-385 Szczecin, tel. 666 732 666, 666 525 222, e-mail: estedent.eu@gmail.com, www.estedent.eu
Kostrzyn nad Odrą, ul. Jagiellońska 2/2, tel. 796 555 222, 957 819 973

„Dwaj, czyli Karol” to żart sceniczny Sławomira Mrożka wystawiany na
deskach Teatru Kameralnego i wpisujący się w cykl prezentacji dramaturgii polskiej. W gabinecie Okulisty zjawiają się Wnuczek z Dziadkiem,
który ma ze sobą nabitą strzelbę. Dziadek jest prawie ślepy i potrzebuje okularów, żeby poznać i zastrzelić Karola. Kim jest Karol i czy zrobił
coś złego Wnuczkowi i Dziadkowi – nie wiadomo dopóki ten drugi nie
dostanie okularów i tego nie sprawdzi. Komedia ta, podobnie jak inne
dzieła wybitnego twórcy, nie traci na aktualności, wręcz przeciwnie,
zaczyna jaskrawiej z właściwą sobie ironią ośmieszać otaczającą rzeczywistość. Spektakl, w którym udział biorą: Adam Dzieciniak, Piotr
Bumaj i Michał Janicki zostanie pokazany kilkukrotnie na deskach teatru Kameralnego. Spektakle odbędą się w terminach: 9, 10, 16, 18 i 30
września o godz. 17.
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fot. B. Karolak

fot. materiały prasowe

Mrożek
kameralny

Symfonia
na głosy

„Singphony” to opera, musical i show w jednym, to także sposobność,
aby zobaczyć i usłyszeć artystów dużego formatu zebranych w jednym
miejscu. Będzie to możliwe dzięki Baltic Neopolis Orchestra już 27 października (godz. 20) w Azotach Arenie. Na scenie pojawią się artyści
z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Hiszpanii, Singapuru, Portugalii i Polski.
Gwiazdą specjalną koncertu będzie Pamela Tan-Nicholson – mama Vanessy Mae – znakomita pianistka i producentka z Singapuru oraz Vasko
Vasillev, koncertmistrz Covent Garden Opera House w Londynie. Ponadto na scenie zobaczymy i usłyszymy zespół Covent Garden Soloist,
solistów Opery Narodowej w Sofii, laureatów Fryderyka 2015 Baltic Neopolis Orchestra w symfonicznym składzie, a także Chór Opery na Zamku
w Szczecinie. Pamela i Vasko zabiorą publiczność w podróż do świata
opery, w trakcie której spotkamy bohaterów najpopularniejszych dzieł
operowych, Carmen – hiszpańską Cygankę, rozkochującą w sobie sierżanta don Josego, japońską gejszę Madame Butterfly zauroczoną młodym oficerem marynarki oraz baśniowy świat starożytnych Chin z opery
„Turandot”.
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Kuba Badach 26 września (godz. 19) w szczecińskiej Filharmonii wykona
utwory legendy polskiej sceny muzycznej – Andrzeja Zauchy, w nowych
autorskich aranżacjach Jacka Piskorza i własnych. „To moje podziękowanie dla Zauchy. Nie wiem, być może machnąłby ręką zniesmaczony,
słysząc słowo „hołd”... Ale to zaszczyt śpiewać jego utwory.” – mówi artysta. Kuba Badach (ur. 24 sierpnia 1976) - wokalista, instrumentalista,
kompozytor, aranżer, producent muzyczny; lider zespołu Poluzjanci oraz
członek grupy The Globetrotters. Jako dwunastolatek, w 1988, nagrał
płytę z kolędami napisanymi specjalnie dla niego przez Wiesława Pieregorólkę, Jerzego Siemasza i Jacka Cygana. W 1996 rozpoczął edukację
na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wokalnej, której jest absolwentem. Zdobywca nagrody
Fryderyk 2011 i 2012 w kategorii Wokalista Roku. Szczeciński koncert
został zatytułowany „Obecny”.
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fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Zaucha
Badacha

Elegancka
elektronika

Nieskazitelnie elegancki, obdarzony aksamitnym głosem w stylu dawnych, jazzowych refrenistów epoki swingu. Louie Austen doskonale
łączy muzyczną tradycję z elektroniką. W 1999 roku – kiedy miał stały
show w wiedeńskim Hiltonie – zafascynowała go świeżość i dynamizm
rodzącej się w jego rodzinnym mieście sceny elektronicznej. Pan wówczas po pięćdziesiątce może i początkowo budził nieufność młodych
muzyków, ta jednak szybko rozwiała się, gdy okazało się, jak wspaniale
jazzujące śpiewanie łączy się z tanecznymi beatami. Trzy albumy nagrane przez Austena przy współpracy wiedeńskich elektroników: „Consequences”, „Only Tonight” i „Easy Love” zostały przyjęte z uznaniem,
zaś płyta „Iguana” z 2006 roku odniosła taki sukces, że wokalista mógł
założyć własną firmę płytową LA Music i przejąć pełną kontrolę nad swą
karierą. Efektem była seria ciekawych EP-ek z utworami nagrywanymi
z rozmaitymi wykonawcami, wśród których znalazła się nawet polska
piosenkarka Ada Fijał, a także Parov Stelar (hołd dla Amy Winehouse,
„My Amy EP”) czy zespół Senor Coconut & His Orchestra. Louie Austen
wystąpi w klubie Mojo 17 września (godz. 21).
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fot. Zosia Zija i Jacek Pióro

fot. materiały prasowe

Partyzancka
koladera

PRESTIŻ
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Morze Muzyki wypłynie w Szczecinie w połowie jesieni. Rejs rozpocznie
25 października (godz. 19) Nancy Vieira. Artystka pochodzi z Wysp Zielonego Przylądka i uważana jest za najbardziej stylową kontynuatorkę
sztuki Cesarii Evory. Melodyjne i nastrojowe piosenki Nancy opowiadają
często o trudnej historii miejsca, z którego pochodzi. Kiedy przyszła na
świat, jej rodzice działali w ruchu oporu na rzecz niepodległości wysp.
Jako nastolatka wyemigrowała z rodzicami do Gwinei Bissau, a po latach
jej ojciec został ambasadorem wolnych już Wysp Zielonego Przylądka
w Portugalii. Dziś Nancy wraca do muzycznych korzeni Wysp, wyśpiewując melancholijne morny, taneczne koladery i niezwykle rytmiczne
funany. Ma na koncie pięć autorskich płyt, pojawia się też na kilkunastu
albumach innych wykonawców. W Polsce gościła na kilku płytach z niezwykle popularnej serii „Siesta“ firmowanej przez Marcina Kydryńskiego. Jej piosenki możemy często usłyszeć także w niedzielnej audycji tego
znanego dziennikarza w radiowej Trójce. Zresztą Kydryński osobiście
zapowie wokalistkę w Szczecinie.

ad

Koncert
dla marzycieli

Ania Dąbrowska po raz kolejny zawita do Szczecina, promując swoją
ostatnią płytę „Dla naiwnych marzycieli”. Artystka wystąpi w Filharmonii Szczecińskiej 15 października (godz. 20). Nowy album Dąbrowskiej
jest jej powrotem do muzyki po trzech latach nieobecności. Płyta powstawała przez pół roku, w czterech różnych warszawskich studiach,
z udziałem kilkunastu muzyków. – W dużej mierze związane było to
z procesem uczenia się przeze mnie produkcji muzycznej. Wszystko
chciałam wypróbować na własnej skórze i na własnym portfelu. Przemieszczałam się z miejsca na miejsce i sprawdzałam, co z tego wyjdzie
– wokalistka wspomina proces tworzenia i rejestracji materiału. – Po raz
pierwszy przed wejściem do studia zrobiłam próby z zespołem i razem
aranżowaliśmy piosenki. Lekkość tej muzyki, powietrze, które tam słychać, wynika również z tego; sprawdziliśmy, co działa i wiedzieliśmy, że
już nie trzeba niczego dokładać, że piosenka jest gotowa – mówi Ania.
Premiera pierwszego singla „Nieprawda” odbyła się w listopadzie 2015 r.
Do sprzedaży trafił też 7-calowy winyl, na którym na str. A znalazła się
„Nieprawda”, a na str. B remiks utworu przygotowany przez dj’a i producenta muzycznego Gromee.
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fot. Jarosław Gaszyński

Święto golfa
Decydująca runda World Amateur Golfers Championship odbyła się na
polu Binowo Park GC. Finał na pewno nie zawiódł nikogo, spełnił oczekiwania tych, którzy chcieli doskonałej letniej pogody, zaciętej walki, emocji do ostatniego dołka i nawet po nim. Na światowy finał WAGC pojadą
do Durbanu: Bogusław Bigus, Przemysław Piński, Grzegorz Łuczak, Wojciech Adamczyk, Adam Dziedzic i Denis Wikliński. Po turnieju tradycyjnie
wszyscy spotkali się na bankiecie, gdzie mogli podzielić się wrażeniami
z turnieju.

Od lewej: Leszek Bac, Piotr Gąsowski, Tomasz Iwan, Mateusz Ligocki

ad

Od lewej: Dariusz Baranik, Danuta Grochulska i Adam Grochulski

Od lewej: Jerzy Dudek i Jarosław Gaszyński

Od lewej: Natalia Bussa i Bożena Ślęzak

Leszek Bac i Izabela Roman

Marzena i Zbigniew Folta

Od lewej: Aleksandra Smaga, Monika Mazurkiewicz i Mirosława Kozłowska

Sławomir Piński i Izabela Roman
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Od lewej: Jerzy Dudek i Adam Wadowski

Od lewej: Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala i Kacper Bobala

Od lewej: Witold Ruciński i Łukasz Grochalski

Od lewej: Piotr Gąsowski, Tomasz Iwan i Artur Kałużny z żoną Iwoną

fot. Piotr Dec

Stylowa trzydziestka Ani
Znana modelka Anna Tarnowska hucznie obchodziła 30 urodziny w gronie przyjaciół i rodziny. Na urodzinowym party pojawili się m.in. jej partner Rafał Brzozowski, Natalia Siwiec z mężem i Sylwia Majdan. Jubilatka
i jej goście bawili się w restauracji Buddha. Imprezę i pyszny catering
przygotowała ekipa Mariusza Łuszczewskiego. Szampan lał się strumieniami.

ad

Ania Tarnowska (w środku) z Natalią Siwiec i jej mężem Mariuszem

Od lewej: Natalia Trapani i Natalia Siwiec

Ania Tarnowska z Mariuszem Łuszczewskim (Exotic Restaurants) i Rafałem Brzozowskim

Ania Tarnowska z partnerem piosenkarzem
Rafałem Brzozowskim

Jubilatka i jej goście

Wodny Szczecin
High diving to nowy sport ekstremalny. Popularna na całym świecie dyscyplina zawitała do Szczecina. Akrobatyczne skoki do Odry były oddawane z 11- metrowej wieży, która została ustawiona na Trasie Zamkowej.
Skokom towarzyszyły pokazy akrobacji na flyboardach na wysokości
16 metrów, pokazy akrobacji na wakeboardzie, turniej smoczych łodzi
i prezentacja jednej z najlepszych na świecie grup akrobatów motorowodnych.
ad

Od lewej: Małgorzata Kozyra, Ewa Synak, Katarzyna Kopka

Organizatorzy Water Show Szczecin: od lewej: Małgorzata i Krzysztof
Mastylak, Studio 4u, Wanda i Grzegorz Kujda, GISO

fot. materiały prasowe i Dagna Drążkowska

Od lewej: Mariusz Kozyra, tryskacze.pl, Krzysztof Mastylak,
Mariusz Łuczak, PSG, Marek Posobkiewicz, GIS

Od lewej: Łukasz Tomaszewicz, Tomaszewicz Development,
Natalia Ubych i Przemysław Wojnarowski, ISR

Wanda Kujda, GISO, Kris Kolanus
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fot. Włodzimierz Piątek

Czarno-ruda premiera
Kolejny (po „Piosenniku”, „Stacyjce Zdrój” i „Śpiewniku domowym Jana
Kaczmarka”) ze spektakli muzycznych zrealizowany przez duet - Adam
Opatowicz i Andrzej Poniedzielski, okazał się sukcesem. Tym razem
panowie wzięli na warsztat piosenki Mariana Hemara, twórcy wielu nuconych przez dekady szlagwortów, jak chociażby „Chciałabym, a boję
się” czy też „Czy Pani Marta jest grzechu warta?”. Publiczność dała się
ponieść atmosferze przedwojennego kabaretu, a po spektaklu wszyscy
udali się na tradycyjne ploteczki i przekąski.

Olga Adamska i Krzysztof Baranowski

ad

Od lewej: Adam Opatowicz i Andrzej Poniedzielski

Paulina Janicka z partnerem
Mateuszem Damięckim

Elegancka widownia „Kawiarenki Hemar”

Od lewej: Michał Szelągowski, Elżbieta
Heńska, Wojciech Bal i Zofia Janicka

Pogoda na Suzuki
W szczecińskim salonie Auto Club odbyła się premiera Suzuki S-Cross.
Imprezie towarzyszyła piękna pogoda i tłum gości. Prezentację nowego
modelu prowadził znany dziennikarz motoryzacyjny, prezenter TVN Turbo - Marcin Klimkowski. Całodzienne wydarzenie trwało do późnych godzin wieczornych i wielu odwiedzających pozostawało dłużej w salonie
oglądając i testując nowego Suzuki S-Cross’a. Już wkrótce nowy model
pojawi się na szczecińskich ulicach ze swoimi nowymi właścicielami.

ad

Piotr Klimek, handlowiec salonu Auto Club, Filip Wodziński i Marcin Klimkowski

Od lewej: Filip Wodziński, dyrektor sprzedaży Auto Club
Suzuki i Marcin Klimkowski, dziennikarz motoryzacyjny
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Ilona Płaza, specjalista ds. marketingu Auto Club i Marcin Klimkowski

Od lewej: Filip Wodziński i Mariusz Wojciechowski, Suzuki Motor Poland

fot. materiały organizatora

fot. Dagna Drążkowska

Na różowo i niebiesko
Już z daleka było widać nowy salon mody dziecięcej Pink& Blue Baby Store. Witryna, ozdobiona kolorowymi balonami, w dniu wielkiego otwarcia
przyciągała oko, ale dopiero w środku okazało się, jakie morze atrakcji
czekało na licznie przybyłych gości: od pysznego cateringu, przez elegancki wystrój, po wysokiej jakości ubrania i kolorowe zabawki. Rodzice korzystali z rabatów i loterii z atrakcyjnymi nagrodami, a najmłodsi
szturmem podbijali dziecięcy kącik: chłopcy smażyli jajecznicę przy kuchence, a dziewczynki tuliły ulubione lalki. Właścicielom w opiece nad
ich własną pociechą z pomocą przyszły niezawodne babcie, więc cała
impreza miała charakter iście beztroskiej zabawy.

Goście przybywali całymi rodzinami.

kt

Od lewej: Magdalena Nowak
i Karolina Wilk, Pink& Blue

Od lewej: Magdalena Nowak, właścicielka
Pink& Blue, Elżbieta Gniot

Linda Majewska z córką

Od lewej: Magdalena Nowak i Anna Sawczyn

Od lewej: Magdalena Nowak z siostrą Anną Ewangelopoulou

Mamy się szkolą
Pierwsze z cyklu spotkań „Mama wraca do pracy”, które odbywają się
w Starej Rzeźni, poświęcone było tematyce „odcinania pępowiny” i powrocie do aktywności zawodowej. Mamy chętnie korzystały z możliwości udziału w spotkaniu z maluchami, którymi zajęły się animatorki z Wytwórni Przyjęć-Urodzinkowo.pl oraz Socatots. Spotkanie poprowadziła
Joanna Dudziak, mówca i mentor, a prywatnie mama dwójki rozbrykanych chłopaków. Słuchaczki dostały sporą dawkę praktycznych porad
i miały okazję do wymiany doświadczeń.

Joanna Dudziak, organizator i prowadząca spotkanie

kt

Wiktoria Tundys, animator w Urodzinkowo.pl

Izabela Zakrzewska, animator w Urodzinkowo.pl

fot. Dagna Drążkowska

Uczestniczka spotkania z Izabelą Zakrzewską, animatorką w Wytwórni Przyjęć-Urodzinkowo.pl

Od lewej: Monika Puchała Ciżek i Joanna Rzewuska
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Krzysztof Bobala organizuje tenisowy turniej Pekao Szczecin Open od
24 lat. W tym czasie odbierał nagrodę Challenger Award za najlepiej
zorganizowany turniej tej kategorii na świecie, ale i drżał, gdy przed trzema laty przyszłość turnieju stanęła pod znakiem zapytania po upadku
fundacji tenisowej. Rozpoczynająca się za kilka dni impreza znów będzie
miała swoją historię i bohaterów. Zapowiada się obsada, jakiej nie było
od kilku lat. Przyjedzie cała armada Hiszpanów z Almagro i Granollesem,
a także najlepszy polski tenisista, Jerzy Janowicz.

P

rzed ubiegłorocznym turniejem zapowiedziałeś, że będziesz kładł nacisk na stronę sportową imprezy i silną obsadę. Jak będzie w tym roku?
Krzysztof Bobala: W miarę możliwości będzie jak planowaliśmy. Jednak część budżetu musieliśmy przeznaczyć na przystosowanie
obiektu do turnieju. Ten, jak wiadomo, jest w trakcie przebudowy, która
niestety przebiega z problemami. Wracając do spraw sportowych, to
udało się znaleźć ludzi, nazwijmy ich „wielbicielami tenisa”, którzy wspomogli nas środkami na invitation fee (opłata za zaproszenia – przyp.
red.), co pozwoli ściągnąć ciekawych zawodników. Uważam, że będzie
to najlepiej obsadzony turniej od kilku lat.
Brzmi obiecująco, kogo zobaczymy na kortach?
Mamy obiecany występ dwóch tenisistów z pierwszej 50 rankingu ATP,
czego dawno nie było. Są to Hiszpanie, Nicolas Almagro i Marcel Granollers. Pierwszy gościł u nas rok temu, dla drugiego będzie to pierwsza
wizyta w Szczecinie. Przyjedzie też Inigo Cervantes i kilku innych, mocnych Hiszpanów. Polskich kibiców najbardziej ucieszy przyjazd Jerzego
Janowicza, który wskutek kontuzji i przerwy w grze spadł w klasyfikacji
ATP i w Szczecinie będzie miał okazję powalczyć o potrzebne punkty
i poprawę rankingu. Jeszcze przed zamknięciem listy zgłoszeń trener
daviscupowej reprezentacji Polski, Radosław Szymanik, potwierdził mi,
że „Jerzyk” wybrał Szczecin a nie Berlin, gdzie zagramy z Niemcami. Myślę, że również dlatego, iż na naszym korcie będzie miał większe szanse
na sukces, niż na dużo wolniejszym w Berlinie. Tam Niemcy szykują kort
specjalnie pod swojego czołowego gracza Kohlschreibera. Cieszymy się
z przyjazdu Janowicza po 4 latach do Szczecina, bo przecież jest on jednym z dwóch Polaków (drugim jest Łukasz Kubot – przyp. red), któremu
udało się dojść najwyżej w turnieju, czyli do półfinału.
Ale nie będzie on jedynym Polakiem?
Oczywiście, że nie. Oprócz dwóch dzikich kart dla Almagro i Granollersa,
dwie pozostałe przeznaczamy dla Polaków. Kilku innych będzie miało
szanse na zakwalifikowanie się do turnieju głównego poprzez eliminacje.
Liczymy na przyjazd Niemców, zwycięzców z dwóch ostatnich lat – Dustina Browna i Jana-Lennarda Struffa. Oni z kolei nie znaleźli się w kadrze
Niemiec na mecz z Polską.

Jerzyk
wybrał
Szczecin
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Pekao Szczecin Open Extra

Kibice odczują przebudowę obiektu i mogą spodziewać się niedogodności?
W porównaniu do ubiegłych lat w innym miejscu będą szatnie, catering
i pozostałe strefy dla zawodników. Udało nam się sprowadzić specjalne,
przeszkolone, panoramiczne kontenery, które spełnią wymagania tenisistów. Cieszy mnie, że mimo przebudowy – o której powiadomiliśmy
ATP już przed rokiem – zawodnicy nie zrezygnowali z przyjazdu do nas.
W innym miejscu znajdować będzie się też biuro prasowe, część gastronomiczna, ale myślę, że i kibice nie odczują żadnych niedogodności związanych z przebudową.
Czy Turniej Artystów i dla VIP-ów pozostają w programie imprezy?
Tak. Wprawdzie dotychczasowy sponsor zrezygnował z finansowania Turnieju Trtystów, ale i tak większość grających w poprzednich latach przyjedzie, a z debiutantów pokażą się aktorzy, Marek Bukowski i Wojciech Kamiński. Odbędzie się już po raz trzeci turniej dla VIP-ów (Lexus Cup), który
cieszy się ogromnym zainteresowaniem w całej Polsce, a szefowie firm,
klienci Banku Pekao SA i innych sponsorów Pekao Szczecin Open bardzo
chcą grać w tym turnieju. To akurat mnie cieszy, bo w ten sposób udaje
się przyciągać duże firmy z Polski do sponsorowania naszego challengera.

Rozmawiał: Jerzy Chwałek / Foto: Miguel Gaudencio

Otwieramy drzwi
do kariery
Turniej tenisowy Pekao Szczecin Open to nie tylko zmagania zawodników. To również okazja dla najmłodszych, żeby pierwszy raz w życiu wejść
w świat wielkiego tenisa. W środę, 14 września, będą mieli swój „Kids Day”, w którym spotkają tenisistów biorących udział w turnieju. Trochę tajemnic o tym wydarzeniu zdradza nam Katarzyna Koroch, dyrektor zarządzający Regionu Zachodniego Banku Pekao SA.

D

laczego Bank Pekao SA sponsoruje dzień z uczestnikami
projektu „Droga do Pekao Szczecin Open”?
Jesteśmy sponsorem tytularnym turnieju Pekao Szczecin
Open od początku jego istnienia, tj. od 1993 r. jeszcze jako
Bank Pekao. Ale bank wspiera rozwój polskiego tenisa na wiele innych
sposobów i w ubiegłym roku wraz z miastem Szczecin uruchomił program „Droga do Pekao Szczecin Open”. Celem projektu jest promocja
tego sportu wśród dzieci w wieku 5-7 lat, które przez cały rok szkolny
uczestniczą w bezpłatnych treningach. Na najmłodszych objętych programem „Droga do Pekao Szczecin Open” czekają liczne atrakcje, w tym
m.in. spotkania z zawodowymi tenisistami, gry i zabawy czy wspólne
oglądanie meczu na korcie głównym w Szczecinie. Dzieci będą miały
szansę poznać z bliska świat wielkiego tenisa, co może je zainspirować
do jeszcze większego zaangażowania. Głównym celem organizatorów
jest wychowanie młodych entuzjastów tenisa oraz aktywnego trybu życia. A tym najbardziej wytrwałym chcemy otworzyć drzwi, być może do
wielkiej kariery.

pula nagród wynosi aż 150 tys. dolarów – jest o co walczyć. Pekao Szczecin Open to tenis, ale nie tylko. To także wiele imprez towarzyszących
– m.in. Tenisowy Turniej Artystów, Tenisowy Turniej VIP i wspomniany
już Kids Day. Wieczory podczas Pekao Szczecin Open zyskają muzyczny
charakter, dzięki Tennis Music Festival. Wystąpią między innymi legenda sceny soul-bluesowej Eb Davis oraz jeden z najsłynniejszych polskich
wykonawców poezji śpiewanej, Grzegorz Turnau.

Co ciekawego bank przygotował dla klientów w tym roku, z okazji
tenisowego święta?
Jak co roku, Bank Pekao SA przygotował w związku z turniejem specjalną ofertę dla swoich klientów. Szczegóły Oferty Mistrzowskiej widzowie
Pekao Szczecin Open będą mogli poznać w namiocie banku na kortach
w Szczecinie. Na klientów banku czeka atrakcyjna Pożyczka Ekspresowa,
kredyt mieszkaniowy, innowacyjne konto mobilne czy karta wielowalutowa, umożliwiająca płatności w kilku najpopularniejszych walutach,
bez opłat za przewalutowanie. Pracownicy banku będą także zachęcać
do korzystania z wygodnej płatności za pomocą PeoPay oraz z aplikacji
Jak będzie wyglądał tegoroczny turniej, zarówno na kortach, jak na tablety. Bank przeznaczył zaproszenia na turniej dla klientów, którzy
i poza nimi?
w tym czasie skorzystają z naszej oferty.
To największy męski turniej tenisowy w Polsce. To również najważniejsze wydarzenie sportowe w regionie, a do rywalizacji przystąpi wielu
Rozmawiał: Jerzy Chwałek
światowej sławy tenisistów. Widzowie mogą być więc pewni, że nie zabraknie zaciętych pojedynków i sportowych wzruszeń. Zwłaszcza, że
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Muzyka kibica

Związki muzyki z tenisem nie są niczym nowym. Corocznym zmaganiom
sportowym podczas Pekao Szczecin Open towarzyszą koncerty.
W tym przypadku muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale również wycisza
zszargane nerwy przez emocje jakie towarzyszą podczas oglądania
turniejowych pojedynków.

N

w radiowym Studiu im. Agnieszki Osieckiej, a w przygotowaniach trzeci
album, który ukaże się w przyszłym roku.
„Muzyka do nieistniejącego filmu”. Tak określają twórczość Lebowskiego słuchacze. Ich debiutancki album „Cinematic” jest ukłonem w stronę
wybitnych postaci polskiego kina, ilustrowanym muzyką, przeplataną
oryginalnymi kwestiami, wyjętymi z pereł klasyki polskiego filmu oraz
kinematografii światowej. Zespół zyskał popularność, może nawet większą, poza granicami kraju. Na ich ostatniej płycie pojawił się wybitny
niemiecki trębacz Marcus Stockhausen, a grupa grała u boku Brendana
Perry (Dead Can Dance) i szwedzkiego Pain Of Salvation. Lebowski zawładnie sceną w środę.
Kolejna gwiazda festiwalu to Grzegorz Turnau. Mistrz piosenki poetyckiej i autorskiej, ale także producent znakomitego wina. Związany
kiedyś z Piwnicą Pod Baranami, ma na koncie aż dziewięć Fryderyków.
Kompozytor, tekściarz, autor muzyki do wielu spektakli, programów telewizyjnych i filmów. Jego występ to zawsze uczta dla każdego wielbiciela dobrych dźwięków i mądrych tekstów. Przed Grzegorzem Turnauem
zagra Sklep z Ptasimi Piórami i jego lider Ryszard Leoszewski.
Muzyczne zmagania zakończy sobotnia dawka bluesa. Na „tenisową”
scenę najpierw wejdzie Chango ze swoja instrumentalną mieszanką
bluesa, funku, soulu i rocka, a za nimi prawdziwy ambasador bluesa
na świecie, Eb Davis. Ten amerykański artysta występuje już od blisko
czterdziestu lat, będąc inspiracją dla wielu innych muzyków. Chętnie ich
także wspomaga. Nagrywał m.in. z Mickiem Taylorem z The Rolling Stones, prowadzi wykłady i seminaria z historii bluesa.

Tenis Music Festival rozpocznie się 12 września i potrwa do osiemnasteajciekawsze są jednak bezpośrednie związki tenisa z mu- go. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz.21.
zyką. Okazuje się, że ta dyscyplina sportu nie tylko była ad
chętnie uprawiana przez kompozytorów, ale także inspirowała ich do tworzenia. Jednym z najbardziej znanych „tenisowych” utworów jest poemat taneczny „Le Jeux” Clauda Debussy’ego,
uważany za jego ostatni utwór symfoniczny. Został napisany dla Baletów Rosyjskich Sergiusza Diagiliewa. Libretto opowiada o trojgu młodych ludzi, którzy o zmierzchu grając w tenisa zgubili piłeczkę tenisową.
Główną częścią opowieści są poszukiwania jej w nastrojowej atmosferze
sztucznego oświetlenia. Zabawę przerywa inna piłeczka wrzucona na
kort przez nieznaną rękę…
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Muzycy oglądają i grają w tenisa, tenisiści słuchają muzyki. Podczas tegorocznej edycji Pekao Szczecin Open, w czasie Tennis Music Festivalu,
publiczność posłucha i obejrzy kilku nietuzinkowych artystów. Kilkudniowy maraton rozpocznie w poniedziałek duet Jackpot, czyli Kasia
Buja i Maciej Kazuba. W sentymentalną podróż zabiorą gości festiwalu
wraz z kilkoma innymi muzykami. W repertuarze jazzujące poezje autorskie oraz utwory z repertuaru m.in. Hanny Banaszak, Ewy Bem, Kabaretu
Starszych Panów i Andrzeja Zauchy. Wtorkową scenę opanują Chorzy.
To koncertowe zwierzęta. Gdziekolwiek się pojawią, publiczność daje
się ponieść. Dwie płyty w dorobku, wiele nagród i prestiżowy występ

Przełamując
biel

Kiedyś była tylko biel, teraz znajdziemy zieleń, koral, fuksję, do tego
odważne wzory na koszulkach i bluzkach. Firmy produkujące odzież
tenisową prześcigają się w kolorystyce i wyszukiwaniu nowości. Tylko
jeden turniej oparł się wszystkim trendom i pozostaje wierny tradycji. To
Wimbledon, podczas którego obowiązują białe stroje, co najwyżej z niewielkimi dodatkami.

M

Fot. Materiały organizatora

oda tenisowa podąża za trendami ogólnej mody na świecie, zarówno w kontekście fasonów, jak i kolorów – mówi
Magdalena Wojdyło, menedżer firmy Head Polska, śledząca na co dzień tenisowy styl. – Szczególnie paniom zależy
na tym, żeby stroje były dobrze skrojone, a producenci podążają za ich
wymaganiami.
Drapieżna Serena
Tenisiści amatorzy często naśladują swoich idoli w kwestii sprzętu, jak
również w sposobie ubierania się. Jakie kolory w tenisie są na topie? –
Najmodniejsza jest fuksja, koral, zielony i granatowy – mówi pani Magdalena. – Szukają ich ludzie w średnim wieku i młodzi, którzy szczególnie
chcą się wyróżniać ubiorem. Tylko starsze pokolenie pozostaje „wierne”
kolorowi białemu, dzięki któremu tenis nazywany był białym sportem.
– Legginsy jako pierwsza zaprezentowała na korcie Serena Williams,
a wkrótce później Viktoria Azarenka – mówi menedżerka firmy Head. Ta
pierwsza była i jest postrzegana jako tenisowa trendsetterka. Nie tylko
jako pierwsza wyszła na kort w legginsach, ale w luźnych tunikach, a nawet w sukience z... lamparcimi cętkami. Wielu twierdzi, że przy pomocy
krzykliwych ubrań Serena potrafi podnieść pewność siebie i zdeprymować rywalki. – Legginsy cały czas cieszą się popularnością wśród pań,
również dlatego, że można je używać do fitnessu. Panie grające w tenisa
nakładają je pod spódniczkę albo stosują tylko w czasie rozgrzewki. Różowe czy fioletowe są bardzo efektowne, więc stały się uzupełnieniem
kobiecych strojów tenisowych i są do znalezienia w naszej kolekcji Vision – dodaje Wojdyło.
Buty w kolorze limonki
W ofercie firmy znajduje się również wyjątkowa kolekcja Head Performance Couture, w skład której wchodzi odzież najwyższej jakości, zaprojektowana przy użyciu najnowszych technologii i najlepszych materiałów. Często składa się z pojedynczych egzemplarzy, jeśli chodzi
o wzór albo kolor. Do tego obowiązkowo odpowiednie buty. Najbardziej
popularne są w kolorze niebieskim, grafitowym oraz klasycznym białym z dodatkami czerwonego, zielonego i limonki. Firma Head podczas
szczecińskiego Pekao Szczecin Open ubierze w swoje stroje sędziów,
supervisora, hostessy i dzieci do podawania piłek. Cały turniej rozgrywany będzie piłkami tej firmy. Jeśli chodzi o rakiety, to każdy zawodnik
związany jest indywidualnym kontraktem z producentem sprzętu. Nie
zobaczymy ich w Szczecinie, ale dwaj najlepsi tenisiści świata – Novak
Djoković i Andy Murray – grają właśnie rakietami Heada.

jch

Tenisowy
deser
w Szczecinie

K

ibice ze Szczecina dostaną jeszcze coś na deser – tenisowy
challenger Pekao Szczecin Open (ranga 150 tys. USD), naprawdę w silnej obsadzie. Fani tenisa i nie tylko, którzy piłkarskie Euro i Igrzyska Olimpijskie śledzili w telewizji, na szczecińskich kortach będą mieli zagwarantowane emocje na żywo.
Wrześniowy czas tenisa
Wcale nie przesadzam z tym deserem, jeśli dojrzali ludzie mówią, że
turniej w Szczecinie wyznacza im cykl życia i czekają do następnego
września, żeby przyjść na korty i poczuć tę niepowtarzalną atmosferę. Szczecin dorobił się drugiej najstarszej i największej pod względem
budżetu imprezy w kraju. Próby czasu nie przeżył tenisowy turniej
w bogatym w biznesmenów, polityków i pieniądze Sopocie. Mamy tenisowy challenger i powinniśmy cieszyć się z niego. Mimo pewnych perturbacji z przebudową obiektu, przyjadą naprawdę świetni tenisiści.
Takim jest na pewno Jerzy Janowicz, pomimo różnych zawirowań w karierze. O jego ambicji powrotu do światowej czołówki niech świadczą
łzy po porażce w dramatycznych okolicznościach z Luksemburczykiem Mullerem, na Igrzyskach w Rio. Mamy nadzieję, że w Szczecinie
Jerzyk będzie mógł się szeroko uśmiechać. Hiszpanie przyjadą w dużej
sile, z Almagro i Granollersem, jako tenisistami z czołowej 50 ATP, czego dawno w Pekao Szczecin Open nie było. Kibice i my, dziennikarze
,pewnie jeszcze przed pierwszymi meczami turnieju powtórzymy to
samo pytanie – czy Hiszpanie przełamią klątwę? Bo przez 23 minione
lata żaden z tej uzdolnionej tenisowo nacji nie wygrał w Szczecinie.
Przyjedzie dwóch Niemców, dwóch ostatnich zwycięzców turnieju –
Dustin Brown i Jan-Lennard Struff. Chyba nie tylko ja nie miałbym nic
przeciwko temu, żeby któryś z nich stanął naprzeciwko Janowicza, tak
jak w ostatnich latach często stawali przeciwko sobie piłkarze albo
szczypiorniści Niemiec i Polski.
Hiszpanie z tenisowej elity
Wymienionych powyżej pięciu zawodników to rodzynki w tenisowym
deserze, na który czekamy. Każdy z nich pisał historię szczecińskiego
challengera albo, jak w przypadku dwóch Hiszpanów, historię większych
turniejów. „Nico”Almagro w 2011 roku był 9 tenisistą na świecie, a trzykrotnie dochodził do ćwierćfinału na kortach Rolanda Garossa w Paryżu.
Katalończyk Marcel Granollers przed czterema laty był 19 na świecie, ale
jest też znakomitym deblistą. Dwukrotnie w parze z Markiem Lopezem
(złoty medalista olimpijski z Rio razem z Rafaelem Nadalem) dochodził
do finałów Wielkiego Szlema w Paryżu i Nowym Jorku. Jeśli dodamy, że
w Szczecinie najprawdopodobniej zagrają też – kolejny z Hiszpanów –
Inigo Cervantes, wielki talent z Rosji Karen Chaczanow, oraz nieobliczalni Gruzini, Gabaszwili i Basilaszwili, to o smak deseru możemy być
spokojni. Niewykluczone, że ujrzymy największy polski talent tenisowy
młodego pokolenia, w osobie 17-letniego Kacpra Żuka. Paradoksalnie,
mocnej obsadzie naszego turnieju może pomóc niespokojna sytuacja
w Europie, gdyż nie wiadomo czy odbędzie się – i kto w nim wystartuje
– challenger tenisowy w Stambule (pula nagród 75 tys. USD), zaplanowany w tym samym terminie co szczeciński. Nie życząc konkurencyjnej
imprezie niczego złego, warto zarezerwować sobie czas od 12 września,
żeby oglądać na żywo tenis w najlepszym wydaniu. Mamy nadzieję, że
z mocnym polskim akcentem. Smacznego, tenisowego deseru!

W roku, gdy rozgrywane są jednocześnie Igrzyska Olimpijskie i finały
piłkarskiego Euro, taką dawkę imprez można porównać do bardzo
wystawnego obiadu. Na pierwsze danie polscy kibice dostali nadzwyczaj
udany występ piłkarzy na boiskach we Francji. Drugie danie – czyli
Igrzyska w Rio – też smakowało, choć trzeba było uważać na ości,
w postaci nafaszerowanych niedozwolonymi specyfikami polskich
ciężarowców i biegaczek z Afryki, z trudem przypominających kobiety. jch
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Prestiżowy sponsoring
Niektórzy ze sponsorów wspomagają turniej Pekao Szczecin Open od początku. Inne firmy dołączyły niedawno. Gdyby nie pomoc sponsora
głównego Banku Pekao SA, zorganizowanie takiej imprezy byłoby prawie niemożliwe. Dowiedzieliśmy się, dlaczego firmy decydują się na wsparcie
tego typu imprez i zapytaliśmy czy warto sponsorować turniej tenisowy w Szczecinie.

Jan Kozłowski (Lexus Kozłowski):
Piotr Kotnis (Puccini):
Oczywiście, że warto sponsorować turniej.
Sponsorowanie turnieju to już niemal tradycja,
Robimy to nieprzerwanie od 10 lat. Jest to dla
gdyż wspieramy go od siedmiu lat. Sprzedajemy
nas marketingowo i wizerunkowo największa
między innymi bagaże podróżne, więc jesteśmy
impreza w całym roku. Początki były skromkojarzeni z ludźmi aktywnymi. Tenisiści bardzo
ne z obu stron, ale przez te lata wiele rzeczy
dużo podróżują i używają produktów, które ofezmieniło się na lepsze. Głównie dzięki postawie
rujemy. Sport jest świetnym nośnikiem reklamy
władz miasta. Zaszczytem jest dla nas zaufai dlatego sponsorowanie imprezy sportowej jest
nie ze strony włodarzy i to, że jesteśmy tzw. „pierwszym wyborem” bio- lepszą promocją niż wykupowanie kolejnego bilboardu z ofertą firmy.
rąc pod uwagę obsługę logistyczną turnieju. Trzeba pamiętać też o tych, W tym roku sponsorujemy turniej finansowo oraz w barterze, przeznadla których jest to wszystko organizowane, a więc o mieszkańcach. Ich czając nasze wyroby na nagrody.
przychylna opinia i liczny udział w turnieju motywuje nas wszystkich do
tak aktywnego działania w kwestii jak najlepszej organizacji. Nie bez
Anna Zyguła (Delikatesy Zyguła):
powodu kilka lat temu Pekao Szczecin Open został wybrany przez zaRazem z mężem lubimy wydarzenia sportowe
wodników najlepszym challengerem na świecie.
i wspieramy w miarę możliwości finansowych.
Pomagamy też młodym, utalentowanym sporSylwester Krzywiec (MVB):
towo ludziom. Tenis to nasza ulubiona dyscyNie wyobrażamy sobie jak mogłoby nas nie
plina, bo jest w nim wiele piękna. Dlatego też
być przy tym turnieju. To dla nas tradycja, ale
jest dla nas szczególny. Często jeździmy po
także miejsce spotkań towarzyskich i biznesoświecie i oglądamy turnieje zawodowców, kiwych. Sponsorujemy imprezę z racji lokalnego
bicując szczególnie Isi. Nasza firma mieści się
patriotyzmu – identyfikujemy się mocno z na- w Gorzowie, a więc tu w Szczecinie, czyli na wyciągniecie ręki, mamy
szym miastem i regionem. Wykorzystujemy okazję obejrzenia kawałka dobrego tenisa. Cztery lata temu pierwszy
rozwiązania technologiczne usprawniające pra- raz śledziliśmy z trybun szczeciński turniej. Bardzo spodobała nam się
cę organizatorów, dziennikarzy, zawodników jego atmosfera, postanowiliśmy wówczas nawiązać współpracę i tak się
(podobnie jak przy Tall Ship Races). Mamy możliwość kształtowania zaczęło...
wspaniałego, sportowego wydarzenia, nie tylko na skalę krajową, ale
i międzynarodową. To przemiła sprawa, kiedy tuż po zakończeniu finału
Wojciech Wetoszka (Spondylus):
supervisor prezentuje raport o turnieju i znajdujemy notę o doskonale
Już sam fakt, że jest to największa impreza
działającym sprzęcie, obsłudze, serwisie itp.
sportowa w naszym regionie organizowana od
24 lat, świadczy o tym, że należy ją wspierać.
Iwona Zielińska (Idea-Inwest):
Dodatkowo w tenisa gra mój syn, dlatego poJest kilka powodów, dla których warto sponsostanowiłem przy niej aktywniej uczestniczyć.
rować turniej, chociaż jako firma Idea-Inwest
Czuję się w równej mierze sponsorem tego wyrobimy to pierwszy raz. Przed laty, jako firma
darzenia, jak i partnerem, bo mogę w trakcie
Berti, sponsorowaliśmy turniej tenisowy koturnieju przedstawić swoją firmę. Moi lekarze
biet w Szczecinie. Pasja do tego sportu pozo- i fizjoterapeuci są przeegzaminowani przez kryteria ATP, bo jesteśmy
stała, bo razem z mężem gramy w tenisa i jeste- partnerem medycznym turnieju, sprawując opiekę lekarską i fizjoteraśmy kibicami tej dyscypliny. Obecna działalność peutyczną. Warto angażować się w sponsorowanie i być na turnieju, bo
naszej firmy to zarządzanie nieruchomościami, w ten sposób firma zyskuje prestiż. A jako ciekawostkę podam, że Łuktórych jesteśmy właścicielem, jak i branża budowy nowych mieszkań. kasz Kubot gra w naszych wkładkach i gdy jest okazja, to jest w naszych
Turniej Pekao Szczecin Open wspieramy finansowo, ale jednocześnie „objęciach rehabilitacyjnych”.
jesteśmy powiązani transakcją barterową, bo wystawiamy się z ofertą
naszej firmy podczas turnieju. Cieszymy się, że taka impreza istnieje od
Grzegorz Walczyński (Salon muzyczny Fan):
tylu lat i ma się dobrze.
Ten turniej ma taką magię, że czekam na wrzesień i rozpoczęcie tej imprezy przez cały rok.
Zbigniew Turnau (Winnice Turnau):
Może lekko przesadzam, ale wyznacza mi cykl
Sponsorujemy turniej, bo jest to jedna z najżycia. Tak jest od kilku lat, od momentu, gdy
bardziej prestiżowych imprez w Szczecinie.
pierwszy raz obejrzałem mecze. W tym roku jest
Przyjeżdżają znani zawodnicy, a także aktorzy
25-lecie istnienia mojej firmy i choć urodziny wyi ludzie estrady. Dlatego zdecydowaliśmy się
padały w kwietniu, świętowanie przełożyłem
rok temu właśnie w tym miejscu i otoczeniu
na... czas turnieju we wrześniu. Będę sponsorem
zaprezentować pierwsze gatunki wina, wypro- festiwalu muzycznego podczas Pekao Szczecin Open. Pokażemy na nim
dukowane w winnicy. Zostały one przyjęte z du- szczecińskich wykonawców, którzy są niedocenieni na rynku muzycznym
żym uznaniem. Chcemy, żeby nasze produkty w Polsce. Są na co dzień moimi klientami, ale tym razem to ja zapłacę im
kojarzone były z prestiżowymi miejscami i wydarzeniami w całym kraju. za występy podczas festiwalu. Fakt, że turniej trwa cały tydzień, pozwala
Bardzo wysoko oceniam organizację turnieju, bo mam porównanie z in- nawiązać kontakty towarzyskie i biznesowe, przez co udało mi się sprzenymi wydarzeniami sportowymi, i jest dla nas zaszczytem prezentowa- dać ludziom poznanym na kortach kilka… fortepianów.
nie naszej marki podczas turnieju.
jch
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Pekao Szczecin Open Extra

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
KAWIARNIE
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy
Cafe Hormon, ul. Monte Cassino 6
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe Orsola, ul. pl. Żołnierza Polskiego 3/1
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari,ul. Tuwima 27
Castellari, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Giovanni Volpe, ul. Tkacka 64D
Pauza Cafe, ul. Małopolska 48
Public Fontanny, al. Papieża Jana Pawła II 43
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 18
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1
Sklep Kolonialny, CH Ster
RESTAURACJE / PUBY
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Bistro na Językach i Piekarnia Francuska, ul Grodzka 2
Bohema, al. W. Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Brama Jazz Cafe, Pl. Hołdu Pruskiego 1
Buddha, ul. Rynek Sienny 2
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Clou, Wielka Odrzańska 18
Colorado, Wały Chrobrego 1A
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Food & wine, ul. Rynek Nowy 3
Greckie Ouzeri, Bulwar Piastowski - al. Żeglarzy 1
Jin Du, Jana Pawła II 17
Karczma Polska „Pod Kogutem”, pl. Lotników 3
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
La Rocca, ul. Koralowa 101
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wały Chrobrego)
Mała Tumska, ul. Mariacka 26
Mamma Mia, ul. Kaszubska 19/1A
Na Kuncu Korytarza, ul. Korsarzy 34
Niebo Wine Bar Cafe , ul. Rynek Nowy 5
Pasja Fabryka Smaku, ul. Śląska 12/1
Per Se, pl. Hołdu Pruskiego 9
Pierogarnia Kaszubska, pl. Zgody 1
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Portofino, ulJana Pawła II 42
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Restauracja „Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Sake, al. Piastów 1
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Stara Rzeźnia, ul. Wendy 14
Stockholm Kitchen&Bar, Bulwar Piastowski - al. Żeglarzy 1
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego
To i Owo, ul, Zbożowa 4
Tokyo Sushi’n’Grill, ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
Unagi, ul. Rynek Nowy 2
West Ende, ul. W. Polskiego 65
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19
Wół i Krowa, ul. Wielka Odrzańska 20
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
ZDROWIE I URODA
Aroma&Beauty , ul. Wielkopolska 22
Artmasters, ul. Mickiewicza 138
Australia gabinet kosmetyczny, ul. Jagiellońska 67A/4
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A
Bevelin, ul. Ściegiennego 28
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Rondo)
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Cosmetica Rosa, ul. Wielkopolska 27
C.M.C. Klinika Urody, ul. Bohaterów Warszawy 109/4
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20
Ella, ul. Kaszubska 17/2
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
Gallery of Beauty, ul. Jana Pawła II 18/3
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Instytut Image, ul. Maciejkowa 37/U2
JK Studio, ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove, ul. Wilków Morskich 9
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Lecznica Dentystyczna KULTYS, ul. Bol. Śmiałego 17/2
La Fiori, ul. Kapitańska 9A
Maestria, ul. Więckowskiego 2/1
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody,
ul Za Wiatrakiem 4A
Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Royal Studio, ul. Łokietka 7/10U
Royal Thai Massage, ul. Sienna 5
Ortho Sport, ul. Wąska 16
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Sensitive, pl. Batorego 5
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Kosmetyki Profesjonalnej, ul. 5-go Lipca 32D
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Szkoła Jogi, ul. Bogusława 3
Unique Beauty, ul. Łubinowa 75
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7
Wersal SPA, ul. Jana Pawła II 16
KLUBY
Bar Czysty, Deptak Bogusława 8
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Free Blues Club, ul. P. Wielkopolskich 20
Grey Club, ul. Bogusława 9
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Mojo, pl. Batorego 4
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
HOTELE
Atrium, al. W. Polskiego 75
Aurora, Międzyzdroje
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30
Dana, al. Wyzwolenia 50
Dworski, ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Plenty, ul. Rynek Sienny 1
Radisson Blu, pl. Rodła 10
Rycerski, ul. Potulicka 1
SPORT I REKREACJA
Astra Szkoła Tańca, al. Wyzwolenia 85
Aquarium, ul. Jemiołowa 4A
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Bloom, ul. Koralowa 64X
Binowo Golf Park, Binowo 42
Calypso Fitness Club, Piastów 30
Eurofitness, Arena Azoty
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Anna Kowalska, ul. Krasinskiego 10
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Szczeciński Klub Tenisowy, ul. Wojska Polskiego 127
Szkoła Tańca Terlecki, ul. Kolumba 5
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska
2-be-fit, al. W.Polskiego 70
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, ul. Bogusława
B&M, al. W. Polskiego 43
Bella Moda, ul. Bogusława 13/1
Betty Barclay, CH Galaxy
Blue Steed Outlet, al. Papieża Jana Pawła II /U1
Boutiqe Chiara, ul Bogusława 11/1 i 12/2
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48

Caterina, pl. Zgody 1F
Clochee, ul. Bogusława 10/2
Centrum Mody Ślubnej, ul. Krzywoustego 4
CH Kaskada (informacja), al. Niepodległości 36
Elements, Warzymice 200
EnergySports, ul. Welecka 13
Escada, al. W. Polskiego 22
Fashion House, ul. Piastów 72
Hexeline, CH Galaxy, parter
Henri Lloyd, ul. Przestrzenna 11
ITAL-SOFA , ul. Hangarowa 13
Jubiler Kleist, ul. Rayskiego 20
Jubiler Terpiłowscy, CH. Galaxy, CH Ster,
CH Turzyn i ul. Jagiellońska 16
Kropka nad i, ul. Jagiellońska 96
La Caravella, ul. Traugutta 100A
La Passion, ul. Jagiellońska 96
LKJ, Galeria Kaskada, CH Galaxy,
Madras Styl, ul.Małopolska 9
Manufaktoria, ul. Rayskiego 26/1
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Mia&Charlie, ul. W. Polskiego 35/3
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Mooi, ul. Bogusława 43
Olsen, CH Kaskada
Pink & blue baby store, ul. Bogusława 42/1
Portfolio, ul. Rayskiego 23/11
Rosenthall, CH Kaskada i ul. Bogusława X 15/1a
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Stoprocent, ul. Krzywoustego 72
Wineland, ul. W. Polskiego 70
Vin 28, ul. Rayskiego 28
Vip Colection, ul. W. Polskiego 22
Via di moda, ul. W. Polskiego 20
5 Plus, ul. Jagiellońska 5
NIERUCHOMOŚCI
Atelie Nieruchomości, ul.Jagielońska 82/1
Calbud, ul. Kapitańska 2
Droński Nieruchomości, Baszta
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
In House, ul. Bolesława Śmiałego 39
Litwiniuk Property,al. Piastów 30
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Siemaszko, ul. Powstańców Wielkopolskich 91A
Tomaszewicz Development, ul. Kaszubska 20/4
GABINETY LEKARSKIE
AGMED, ul. Grafitowa 4 i Graniczna 24
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, ul. E. Plater 18
Centrum Ortopedii i Rehabilitacji, ul. Modra 86A
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
Centrum Rehabilitacji Terapia Plus, ul. Dubois 27
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1 i ul. Felczaka 18A
DermaDent, ul. Kazimierza Królewicza 2L/1
Dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Dr Hamera, Storrady-Świętosławy 1c
Dr Osadowska, al. Piastów 30
Engel&Hajdasz Ginekologia, ul. 5-go Lipca 3/1
Estedent, ul. Mickiewicza 49A
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Gabinety Grzeszewscy, ul. Duńska 96/LU1
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10 i ul. Czwartaków 3
Klinika Stomatologiczna Koryzna, ul. Sienna 4/1
Klinika Zawodny, ul. Ku Słońcu 58
Kolmed, ul. Mazurska 7
Laser, ul. Batalionów Chłopskich 49A
Laser Medi – Derm, ul. Kasprzaka 2c
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
Masi, ul. Wielka Odrzańska 30
Medentes, ul. Bandurskiego 98 i Przecław 93E
Mediklinika, ul. Mickiewicza 55
Medicus, pl. Zwycięstwa 1
Mediroy Klinika Stomatologiczna, ul. Górna 18/LU2
Optegra, ul. Mickiewicza 140
Orto – Magic, ul. Zaciszna 22
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12
Perładent – Gabinet Stomatologiczny, ul. P. Wielkopolskich 4C
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, al. W. Polskiego 43/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
Stomatologia Mikroskopowa, ul. Żołnierska 13A/1

VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna,
ul. Kasprzaka 2a i ul. W. Polskiego 103
KANCELARIE PRAWNE
Andrzej Marecki, ul. Królowej Jadwigi 13/12
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16
Kancelaria Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz,
ul. Wyszyńskiego 14
Kancelaria Andrzej Zajda i Monika Zajda,
ul. Monte Cassino 7/1
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Kancelaria Mariusz Chmielewski, ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Kancelaria Przemysław Wiaczkis,ul. Wojciecha 15
Kancelaria Skotarczak, Dąbrowski, Olech,
ul. Narutowicza 12
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Mikołaj Marecki, ul Św Ducha 5A/12
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1
Zbroja Adwokaci, ul. Więckowskiego 1B/8
Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Ustowo 56
BMW i MINI Bońkowscy, Ustowo 55
Camp&Trailer ul. Bohaterów Warszawy 37F
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B i Ustowo 56
Harley Davidson, ul. Gdańska 22A
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7
Honda Głuchy, ul. Białowieska 2
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20
KIA Polmotor, ul. Szymborskiej 8
KIA, Nissan, Subaru Polmotor, Ustowo 52
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25
Mazda Kozłowski, ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
Nissan Polmotor, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
VW Łopiński, ul. Madalińskiego 7
INNE
Baltic Bisiness Park, ul. 1-go Maja 38-39
Biuro rachunkowe Beata Roszkowska,
ul. Monte Cassino 24/2
Centrum Kompetencji, ul. Bogusława X 9/3
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, ul. Małopolska 48
Follow Me, ul. Kolumba 1
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14 i ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Get Ride, ul. Wojska Polskiego 11
Manhattan, ul Staszica 1
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Neckermann, al. W. Polskiego 11
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
Stara Rzeźnia, Kubryk literacki, ul. Wendy 14
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Niemierzyńska 17a
Teatr Polski, ul. Swarożyca
Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3
Unity Travel, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34
US Rektorat, ul. Jana Pawła II 22
Vetico, ul. Wita Stwosza 13
Władca Języków, ul. W. Polskiego 48/2
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Zapol, ul. Piastów 42
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