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Truck now
Mercedes-Benz Actros 1845 LS

już od 899 euro/m-c*

Zamów, wsiądź i rusz.
Zagwarantuj sobie najniższą cenę!
www.mercedes-benz.pl/trucknow
*Szacowana podstawowa rata miesięczna netto dla Actrosa 1845 LS w programie finansowania
„MB Zamów, wsiądź i rusz” Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
Niniejsza informacja handlowa skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców (wpłata wstępna: 10% ceny pojazdu,
okres umowy: 48 miesięcy, przebieg całkowity: 480 000 km), nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa,
a wszelkie zawarte w niej dane oraz zdjęcia mają charakter informacyjny i poglądowy. Rzeczywisty wygląd modelu
Actros (1845 LS, kabina StreamSpace) może różnić się od prezentowanego na zdjęciu.
Przedstawione znaki oraz marki są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler AG.
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„P

rzypadkowy szczęśliwy traf, kosmiczny zbieg okoliczności Przypadkowy szczęśliwy traf, doprowadził nas
do momentu, w którym jesteśmy”

To fragment tekstu zespołu The Cranberies, który nawiasem mówiąc
bardzo lubię. W języku angielskim jest takie sympatyczne słowo „serendepity”, przekładając na nasz język znaczy to, mniej więcej tyle, co „
szczęśliwy zbieg okoliczności”.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności miałam zaszczyt i przyjemność
poznać dwóch doskonałych, szczecińskich muzyków: Maćka Kazubę
i Krzysztofa Baranowskiego. A oni szczęśliwym zbiegiem okoliczności
postanowili stworzyć wyjątkową płytę ze świątecznymi piosenkami,
którą Wam z dumą i satysfakcją ofiarujemy w tym numerze Prestiżu.
Wszystko zaczęło się parę miesięcy temu, kiedy to odebrałam telefon
Maćka Kazuby. „Iza mam pomysł. Czy nie chciałabyś świątecznej płyty w grudniowym Prestiżu?” Pytanie! Jasne, że bym chciała. Kto by nie
chciał?!? I tak się zaczęło...
Warto podkreślić, że płyta „Jackpot & Floating Orchestra” jest całkowicie lokalna, a zawiera najpiękniejsze światowe piosenki świąteczne.
Powstała w Szczecinie, przy udziale naszych muzyków i wsparciu finansowym szczecińskich biznesmenów oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Jackpot & Floating Orchestra, to także big band złożony z kilkunastu
muzyków, który został zainicjowany przez Krzysztofa Baranowskiego
oraz Kasię Buję i Macieja Kazubę, czyli duet Jackpot. Na pewno o projekcie jeszcze nie raz usłyszycie, bo plany mają bardzo ambitne.
Naturalną konsekwencją naszego świątecznego projektu stała się temat
z okładki, na której występują Maciek i Kasia. Duet na scenie i w życiu.
Ona – obdarzona wspaniałym głosem i niezwykle ciepłą osobowością.
On – gitarzysta z wirtuozerskim zacięciem. Ich muzyka emanuje emocjami, którymi siebie nawzajem obdarzają. O tym, jak „serendepity”
zadziałało w ich życiu przeczytacie w wywiadzie Daniela Źródlewskiego. Mogę zdradzić Wam, że to historia z happy endem, bowiem Kasia
i Maciej biorę w grudniu ślub! Postanowiliśmy podarować im świąteczną
sesję przedślubną. Efekty oceńcie sami.
Narzeczonym, z okazji ich zbliżajacego się wielkiego dnia oraz Wam drodzy Czytelnicy życzę samych dobrych, szczęśliwych zbiegów okoliczności. I wspaniałego Nowego Roku!
Miłej lektury!
Izabela Magiera
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Szymon Kaczmarek

Dziennikarz Radia Szczecin,
„garkotłuk”

Prawo
wyboru
M

ożesz iść przez świat wpatrzony w ekran swojego smartfona. Ale możesz też patrzeć w gwiazdy. Możesz pójść na lewo
lub na prawo (jak pójdziesz na lewo, to prawdopodobnie
i tak spotkasz się z tym, co poszedł na prawo). Możesz być
lub żyć. Brać lub dawać, spać lub śnić... Masz przecież Prawo Wyboru.
Możesz chlać albo też biesiadować, zakąszając eleganckimi zakąskami.
Być pięknym i młodym lub... no, w pewnym wieku zachodzą procesy nieodwracalne. Wiem, znam, próbowałem to zmienić, ale....
Codziennie doświadczamy sytuacji wymagających od nas wyboru. Zjeść
u Chińczyka czy w „Ooh La La”? Blisko, podobnie cenowo, ale w tym
drugim przypadku jakże wykwintniej! Choć do obu miejsc mamy po
schodkach. Wybory to czynność powszednia, codzienna, permanentna. Wstać już czy jeszcze poleżeć pięć minut? Zielona sukienka czy
niebieski żakiet? Czysta czy z sokiem (chodzi oczywiście o wodę z saturatora)? Niektóre nasze wybory mają nieodwracalne skutki. Wielu
żałujemy. Nawet te najprostsze potrafią mieć niebagatelny wpływ na
dalszy ciąg programu, czyli nasze niepowtarzalne, jedno życie. Ostatnie wybory do Sejmu skutkują tym, że często znajdujemy się w sytuacji między kotem a kowadłem... Zbyt często. Może więc zmienić wybór?
Odpyskować czy wygładzić zmarszczoną nienawiścią twarz? Zemścić się
czy wybaczyć? Być sobą czy poddać się nurtowi i korzystnemu potakiwaniu wbrew własnej opinii? Znaki zapytania są dręczącym nas bratem
bliźniakiem naszych wyborów. Taki znak zapytania potrafi być bardziej
uciążliwy niż znak zakazu. Zakazu czegokolwiek. Ten bowiem powoduje,
że jesteśmy pogodzeni z sytuacją: jest znak zakazu, znaczy: nie wolno.
A znak zapytania? Złośliwa bestia. Poddaje w wątpliwość, burzy ustalony porządek rzeczy, zmusza do samodzielnego myślenia, wyciągania
wniosków i... odpowiedzi poprzedzonej wyborem.

ści o jasność spojrzenia. Ślepy Los potrafi okrutnie pokrzyżować nasze
misterne plany, w których wolny wybór gra rolę główną. Z nim nikt nie
wygra. Nie ma wyboru.
Ale jeśli prawo wyboru wciąż jeszcze mamy, to dlaczego by nie wybrać jasnej strony życia? Otóż, miast się wymądrzać i filozofować, dlaczego nie
miałbym złożyć szczerych i serdecznych życzeń świątecznych? Urbi et
Orbi. Szczecinowi i Wam, drodzy Czytelnicy. Miastu życzę światła i radości. W umysłach tych, którzy z naszego wolnego wyboru nami zawiadują.
Rozsądku i obiektywizmu. A ponad wszystko miłości wobec Szczecina.
Mieszkańcom – codziennych zachwytów w magicznym Mieście. Wystarczy (dokonując właściwego wyboru) znaleźć się o określonej porze we
właściwym miejscu, by poczuć prawdziwą magię Szczecina (popatrzcie
na zdjęcia niezwykłej rejestratorki uroków naszego miejsca zamieszkania, Anny Niemiec). Życzę też jasności spojrzenia na mnogość znakomitych inicjatyw kulturalno-artystycznych, jakie oferują nam wspaniali
ludzie, których nasze Miasto obchodzi. To, co dzieje się w Starej Rzeźni,
przejdzie do historii rozwoju kulturalnego Szczecina (Pani Lauro, szczęśliwości wszelakiej i beztroskiej realizacji wszelkich pomysłów). Wam,
nadzwyczajni Widzowie wydarzeń kulturalnych, zdrowia i nieustannej
życzliwości, jaką obdarzacie Artystów – i tych wielkich, i tych, którzy
swe pierwsze kroki stawiają. Restauratorom, gospodarzom klubów i innych najdziwniejszych miejsc, w których dokonują się akty tworzenia,
życzę twardego uporu i wytrwałości, wobec tego, z czym się borykacie.
Szefowej „Prestiżu” nieustannej pobłażliwości wobec felietonistów
tego cudnego miesięcznika (kolegom felietonistom z innych periodyków
– takiej nieograniczonej wolności, jaką tu mamy). Nie, nie mam potrzeby
pucowania się. Tu tak jest. Przyjaciołom życzę częstego obcowania wzajemnego przy suto zastawionym stole. Wrogom... tego samego uśmiechu wyrozumiałości, który nieustannie towarzyszy mi, gdy wrogości
waszej doświadczam...

Oczywiście, są sytuacje, kiedy okoliczności nie pozostawiają nam żad- Kolejny rok dobiega swych ostatnich dni. Kolejny raz spotkamy się na winej możliwości wyboru. Wtedy do akcji wkracza Ślepy Los. Jak samo gilijnych kolacjach. Niech to trwa. A w trwaniu owym niech towarzyszy
nazwisko wskazuje, w dzieciństwie nie dbał o zdrowie, a w szczególno- nam jedna myśl: mamy Prawo Wyboru. Mamy prawo...
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Whisky Styl

Nowy, specjalistyczny sklep z szerokim wyborem whisky (zarówno
klasy blend, jak i szlachetniejszych single malt), win z różnych
zakątków świata oraz innych alkoholi mocnych. W ofercie m.in.
szczecińska Starka oraz inne
destylaty, które trafiają w gusta
nawet najbardziej wybrednych
smakoszy. Posiadająca wieloletnie doświadczenie kadra fachowo
doradzi przy wyborze trunków zarówno klientom indywidualnym,
jak i grupowym.
Szczecin, al. Wojska
Polskiego 61

Bollywood
Street Food

Kolejna restauracja dołączyła
do rodziny Exotic Restaurants
Szczecin. Założona przez Rati
Agnihotri, gwiazdę Bollywood,
oryginalnym wyglądem nawiązuje
do indyjskich produkcji kinowych.
Atmosferę tworzą fragmenty filmów, muzyka, oryginalne plakaty
czy eksponaty z planów zdjęciowych. Lokal mieści ok. 200 gości,
którym serwowana jest kuchnia
z południowej części Indii. Przeważają proste, lunchowe potrawy
i przekąski w stylu „street food”,
skomponowane zgodnie z tradycyjnymi recepturami.
Szczecin, ul. Panieńska 20

Zakręcona
Kawiarenka

W pokoiku

Pracownia wypieków artystycznych i tradycyjnych dla osób na
diecie bezglutenowej, bezmlecznej, bezcukrowej, wegańskiej,
paleo czy AIP zaprasza na kawę
domowej roboty z mleczkiem kokosowym i zindywidualizowane
wypieki. W ofercie m.in. torty klasyczne i w stylu angielskim, cupcake, cakepops, oryginalne francuskie makaroniki, bezy, ciasta,
ciasteczka, pieczywo i naleśniki
kasztanowe. Dodatkową atrakcją
jest możliwość podpatrywania
cukierników przy pracy.

Wnętrze pełne miłości? To nowy
sklep, który powstał z połączenia
miłości do dzieci, pasji do aranżacji wnętrz i dobrego smaku.
Rodzice znajdą tu bogatą gamę
produktów, które pomogą im
wyposażyć pokój swojej pociechy, m.in. w mebelki, dywaniki
czy lampy. Ofertę tworzą także
przydatne akcesoria dla najmłodszych, zabawki i ubranka najwyższej jakości, gwarantowanej przez
producentów głównie polskich,
w tym również szczecińskich marek.

Szczecin, al. Papieża Jana
Pawła II 23/1

Szczecin,
ul. Ściegiennego 3/1

reklama

PIERWSZA PRYWATNA

KLINIKA STOMATOLOGICZNA
od 1983 roku

Radosnych spotkań z rodziną i przyjaciółmi z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzą pracownicy
Kliniki Stomatologicznej dra. n. med. Stanisława Gajdy

i

i

i

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

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

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, a wcześniej posłanka PO – otrzymała zarzuty – poinformował opinię publiczną prokurator Roman Witkowski
z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie. Prokuratura zarzuciła jej poświadczenie nieprawdy podczas ubiegania się o kredyty mieszkaniowe sprzed
ośmiu lat. Zdanowska do winy się nie przyznała, oświadczyła, że kredyty dawno spłaciła, a śledztwo to próba jej dyskredytacji. W jej obronie
stanęli mieszkańcy Łodzi, choć pewnie niepotrzebnie, bo polityk PO nie
powinna się niczego obawiać. Przynajmniej jeżeli sięgnie się pamięcią do
pewnej sprawy z 2004 roku, kiedy ten sam prokurator Witkowski badał
sprawę kredytu mieszkaniowego i ulgi mieszkaniowej jaki Stanisław Kopeć, ówczesny poseł SLD, szef wojewódzkich
struktur SLD na Pomorzu Zachodnim i szef
komisji rolnictwa zaciągnął na kupno lokalu.
Poseł wraz z żoną kupił od syndyka Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie 280-metrowy lokal w zakładowej przychodni. Teren, na którym leżał budynek miał
funkcję przemysłową, a syndyk w ogłoszeniu
sprzedaży określił, że możliwe są cele biurowo-hotelowe. Poseł kupił lokal i wynajął
część na biura, a część klubowi piłkarskiemu
Błękitni Stargard, kierowanemu wtedy przez
jego partyjnego kolegę. Rzecz w tym, że by
go kupić, wziął kredyt mieszkaniowy i wykorzystał ulgę mieszkaniową, a w oświadczeniu
majątkowym lokal opisał jako mieszkanie
syna. Gdy sprawa wyszła na jaw, Izba Skarbowa zażądała zwrotu ulgi, a wspomniany prokurator Roman Witkowski podjął śledztwo.
Dość dziwne. Najpierw postawił żonie posła
zarzut złożenia nierzetelnego oświadczenia
kredytowego. Samego posła jednak zupełnie
pominął. Następnie śledztwo umorzył. Czemu? Jak przyznał, przekonały
go wyjaśnienia żony posła, że to jednak było mieszkanie. – Nie mam podstaw, by jej nie wierzyć – wyznał prokurator. No i ważna rzecz – w lokalu
kupionym przez posła i jego żonę prokurator wykrył sztućce. A skoro są
sztućce, to przecież musiało to być mieszkanie. Jak widać wszystko jest
tylko kwestią wyobraźni.
Nie będzie na razie nowej drogi S6 w części łączącej Koszalin z Gdańskiem. Ma za to powstać S11 do Koszalina, by ułatwić dojazd letnikom do
Mielna. Jak powiedział w Radiu Gdańsk Kazimierz Smoliński, Minister Infrastruktury i Budownictwa, na S6 jest mały ruch, więc może poczekać.
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Jeżdżę tą drogą dość często. W zasadzie wlokę się za sznurami ciężarówek, ciągników, autobusów i innych pojazdów. Przebijam się przez miejscowości i miasteczka. Trasa Trójmiasto-Szczecin to dzisiaj jedna z najtrudniejszych tras w Polsce, bo niezwykle ruchliwa w stosunku do jej
parametrów. W ciągu 20 lat dorobiła się jedynie obwodnicy Goleniowa,
Nowogardu i Słupska. Najświeższą, wielką zmianą jest wybudowanie na
jej przebiegu małego ronda w środku Lęborka. Inne zmiany ostatnich lat
to zwiększenie miejsc z ograniczeniem prędkości, pociągnięcie przez
połowę trasy podwójnej ciągłej linii i postawienie dwóch McDonalds’ów
koło Goleniowa.
O tym, jak ważna jest S6 nikogo nie trzeba
przekonywać. Ostatni przykład. Pod Słupskiem, w Dolinie Charlotty, od lat organizowany jest Festiwal Legend Rocka. Niedawno rozmawiałem z głównym organizatorem. Z roku
na rok pod Słupsk zjeżdżają coraz większe
gwiazdy – Santana, Deep Purple czy Bob Dylan. Publiczności nie brakuje, pieniądze są, infrastruktura na miejscu też, a organizacja na
najwyższym poziomie. Jedno jest niezmienne
– jak dojechać szybko z lotniska w Gdańsku?
Okazuje się, że dla takiego festiwalu, który
obsługuje światowe gwiazdy, właśnie to może
być największym wyzwaniem.

Skoro już jesteśmy przy Bobie Dylanie, świeżo
upieczonym nobliście, artysta zasłynął ostatnio, gdy dość długo kazał czekać Królewskiej
Akademii na swoją reakcję. Przyjmie Nobla
czy też nie? Ostatecznie przyjął, choć z powodu „natłoku zajęć” osobiście go nie odbierze.
Zdaniem Mirosława Wawrowskiego, organizatora festiwalu, nie powinno to dziwić. „W 2015 roku gościłem Roberta Planta, pojechałem standardowo na lotnisko, przestraszony, bo Plant bywa chimeryczny i ma
fochy. No i jak zwykle obawiałem się przejazdu z Gdańska do Słupska,
że potrwa trzy godziny. Powitałem go słowami: czekałem na ciebie tyle
lat. A on na to: czekałeś aż stanieję. Jak się okazało. był też dowcipny.
Dojechaliśmy do mnie, namówiłem go na kolację, podczas której opowiedział mi historię. jak to Dylan z Markiem Knopflerem nagrywali płytę
w Nowym Jorku. Nagrali i owszem, ale przez cały ten miesiąc nagrywania
Dylan nie odezwał się do Knopflera ani słowem. Taki jest właśnie Dylan”
– opowiedział w wywiadzie dla „Rz”.

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

Niektórzy ludzie, jak to mówi młodzież, „mają coś z garem”. Najpierw
sprowadzają jakieś dziwne zwierzaki – węże, pająki, piranie, kameleony
czy też inne smoki z Komodo, a potem, jak się znudzą, wywalają je na
zbity pysk. Nic dziwnego, że potem jakiś pyton wynurza się w najmniej
spodziewanym momencie z muszli klozetowej, człowiek włoży nogę
na chwilę do Odry, a wyciągnie ogryziony kikut, bo akurat przepływała obok nienajedzona pirania, a inna tarantula uśmiecha się złośliwie,
forsując kratkę wentylacyjną. Ale to, to już prawdziwe przegięcie! Ktoś
podrzucił na działki w Kamieniu Pomorskim… skunksa. Biedak ledwo
przeżył, bo to ani jego okolice, ani
klimat. W ostatniej chwili uratowała go szczecińska Fundacja na rzecz
zwierząt „Dzika Ostoja”. Nazwano
go „Kamyk”. Ma ok. 1,5 roku. Okazuje się, że skunksy można łatwo kupić przez internet. Ale jak podrosną,
to mogą być uciążliwe. I tak pewnie
było w tym przypadku. Komuś się
znudził, to go wywalił. Ale według
nieoficjalnych informacji, po cichu,
w fundacji pojawił się lokalny Dr
Dolittle (tak, tak, podobno jest taki
w Zachodniopomorskiem) i nawiązał kontakt ze skunksem. „Kamyk”
odgraża się, że zemści się w sposób
sobie właściwy na złoczyńcy, który
porzucił go na działkach. I to niejednokrotnie. Pamięta jego dane,
adres oraz wizerunek. Jak tylko dojdzie do zdrowia, zrealizuje swoje
groźby. O, ta sprawa brzydko śmierdzi na kilometr!

Także na obcej ziemi – wystarczy zobaczyć naszych np. na wakacjach all
inclusive w Egipcie czy też kiboli w Hiszpanii. Chodzą słuchy, że rozwiązaniem zagadki ma się zająć detektyw Rutkowski. I na Marokańczyków
padł blady strach. Już grzebią w rodzinnych dokumentach, czy czasem jakiś ich praszczur nie miał czegoś wspólnego z prześladowaniem Słowian.
Bo jak to mówią: wpaść w ręce Rutkowskiego, to mogiła gotowa, kolego.
I jeszcze raz o zwierzętach. Pewnej czwartkowej, listopadowej nocy
na ulicy Światowida w Szczecinie policjanci patrolujący miasto nagle
przed maską swojego radiowozu
zobaczyli… konia. Prawie jak u Wajdy w „Popiele i diamencie” – nagle
nie wiadomo skąd pojawia się koń.
Spłoszony zwierzak biegał po alei
Wojska Polskiego w okolicy jeziora
Głębokiego. Funkcjonariusze (za
socjalizmu milicjanci to by pewnie
w meldunku napisali, że „po długotrwałym pościgu osobnik został
zatrzymany, obezwładniony, a wobec stawianego oporu użyto środki
przymusu bezpośredniego – pałkę
milicyjną, gaz oraz kajdanki”) przytrzymali go i wezwali policjantów
z referatu konnego z przyczepą.
Okazuje się, że koń został kupiony
kilka dni wcześniej, przewieziono
go do Szczecina i tu uciekł właścicielom. Ot, po prostu wybrał się na
spacer poznać miasto. Dobrze, że
nie tramwajem. W latach 80 ubiegłego wieku znana była historia, jak to
na szczecińskim Pogodnie pewnej
nocy osobnik wracający pod wpływem C2H5OH nagle na środku ulicy
zobaczył… świnię. Podobno od razu rzucił picie, bo myślał, że to już początek delirki. A potem okazało się, że to jeden z właścicieli okolicznych
willi hodował świnię w ogródku. Na mięso, którego brakowało w sklepach. Takie dziwy. Bo spotkać w Szczecinie świnię w ludzkim wydaniu,
to żadna sztuka.

Okazuje się, że sławne hasło z „Seksmisji”: „nasi tu byli!” ciągle może
zaskakiwać, np. archeologów i etnologów. Ostatnio do Szczecina wrócili
naukowcy, którzy w górach Maroka szukali… zaginionej twierdzy średniowiecznych Słowian. Chodzi o legendarną „Qarjat as-Saqaliba”. Jedynym śladem jest przekaz arabskiego historyka z XI wieku, który krótko,
niestety, opisał historię buntu słowiańskich niewolników. Mieli oni bronić się we własnej ufortyfikowanej wsi zamienionej w twierdzę. Archeologom udało się w Maroku zidentyfikować kilka naczyń glinianych po- A przed nami święta Bożego Narodzenia. No to Mikołaja hojnego, worka
dobnych do tych, jakie są znane z polskich terenów. Nie ma się co dziwić. z prezentami ciężkiego i wigilijnego stołu obfitego. A w Nowym Roku
Polacy byli, są i będą wszędzie. I zawsze gotowi „do bitki i do wypitki”. niech nas nie boli ani w boku, ani w kroku!

Rysunki: Grzegorz Dolniak

Felieton
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Perła na Karaibach Artyści z bursztynu
Ze Szczecina wypłynął kolejny ekskluzywny katamaran. Sta. Ana, wy- „Bursztynowe pierścienie” przyznane! To prestiżowa nagroda dla najlepprodukowany został przez szczecińską stocznię Wave Catamarans. Pra- szych aktorów szczecińskich scen oraz takowych spektakli nań prezencował będzie na Morzu Karaibskim.
towanych.
– Pracowaliśmy przy niej od blisko dwóch lat. Budowa Sta. Any zajęła
nam więcej czasu niż poprzedniczki Marii, ponieważ nowy model znacznie się różni zarówno pod względem wyposażania, jak i zastosowanych
technologii – opowiada Jakub Rościszewski, prezes zarządu Tubajfor. –
Przygotowaliśmy m.in. flybridge, czyli miejsce na najwyższym poziomie
jachtu, gdzie jest stanowisko sternika, ale również są kanapy dla klientów, z których rozpościera się piękny widok. Nowością jest hydrauliczna
platforma podnosząca twardy ponton, który również przystosowany
jest do czarterów. Wnętrze mieści cztery podwójne kabiny. Jest także
podwójna kabina dla skipperów, z wejściem od kokpitu. – Premiera katamaranu miała miejsce na targach w Cannes. Teraz płynie przez Atlantyk
na Wyspy Dziewicze, gdzie będzie czarterowany do połowy stycznia.
Później udajemy się do Miami na kolejne targi i zapewne Ana wróci po
nich do pracy. Rozmawiamy już z potencjalnymi klientami nad budową
kolejnych katamaranów. Teraz zamierzamy już robić je pod zamówienie.
Mamy spory odzew po francuskich targach, póki co jesteśmy na etapie
przygotowania layoutu czyli m.in. rozmieszczania kabin czy wyposażenia – podsumowuje Rościszewski.

reklama

Przez lata zmieniała się formuła konkursu, obecnie to hybryda głosów
znawców teatru – dziennikarzy kulturalnych (w tym recenzenta teatralnego „Prestiżu” Daniela Źródlewskiego) oraz widzów, którzy przyznają swoje nagrody w plebiscycie. Jurorzy docenili w tym roku aktorski
kunszt Marii Dąbrowskiej z Teatru Współczesnego, za brawurowe kreacje w spektaklach „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku”
oraz „Moja mama leczy się u doktora Oetkera”. To drugie z przedstawień, w reżyserii Wojtka Klemma, zostało uznane za najlepszą produkcję sezonu. Komisja konkursowa przyznała także „Oko recenzenta” – wyróżnienie trafiło w ręce znakomitego aktora teatru z Wałów Chrobrego
Jacka Piątkowskiego. „Srebrną ostrogę”, czyli nagrodę dla debiutanta
szczecińskich scen odebrał Maciej Sikorski z Teatru Lalek „Pleciuga”. Widzowie z kolei za najlepszy spektakl uznali spektakl „Rosnę” w reżyserii
Marioli Fajak-Słomińskiej i Janusza Słomińskiego, pokazywany w lalkowej „Pleciudze”. Najlepszym aktorem według publiczności został grający
w tym spektaklu Krzysztof Tarasiuk. „Bursztynowe pierścienie” zostały
wręczone na uroczystej gali w Operze na Zamku. Zaszczyt organizacji
finału przysługuje zawsze zwycięskiemu teatrowi z poprzedniej edycji
kus plebiscytu. Za rok spotkamy się zatem w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Tylko
szkoda, że Bursztynowe pierścienie mają charakter honorowy. Może do
tego czasu znajdą się hojni sponsorzy, kochający teatr?
nath

dentallica
pracownia stomatologii mikroskopowej
gabinet rekomendowany przez
Polskie Towarzystwo Endodontyczne
Szczecin, ul. Mickiewicza 48/U1, tel. 91 831 49 99, kom. 602 35 69 80, www.stomatologia-mikroskopowa.com.pl
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Mocne kobiety
i piłka nożna

Spotkanie
w Paryżu

To hasło nowej kolekcji szczecińskiej projektantki Sylwii Majdan. Nie
bez powodu, gdyż nową muzą Majdan została Dominika Grosicka, znana
modelka, prywatnie żona Kamila Grosickiego, znakomitego zawodnika
polskiej reprezentacji piłki nożnej.

Grażyna Barszczewska i Michał Janicki na jednej scenie, scenie radiowej.
Pod koniec listopada w radiowej Jedynce odbyła się premiera słuchowiska będącego adaptacją sztuki Patrycji Jankowskiej-Fessard pt. „Paryż,
30 czerwca”.

Jej udział w akcji to kolejny ukłon w stronę dbających o formę pań. Sylwia Majdan jest propagatorką zdrowego trybu życia i uprawiania sportu,
jest inicjatorką m.in. akcji „Run by Majdan”. – Uczestnictwo Dominiki
w tym modowym przedsięwzięciu nie tylko stylistycznie wzbogaciło
ten projekt, ale także energetycznie – mówi projektantka. – Sposób bycia, otwartość i ogromna hardość ducha naszej modelki przełożyły się
wprost na atmosferę w studiu. Efekty tej współpracy można oglądać na
stronie projektantki, jej osobistym blogu i oczywiście w Atelier Sylwii
Majdan.

Akcja słuchowiska dzieje się w roku 1956, tuż przed początkiem polskiej
„odwilży” politycznej. Do mieszkającego nad Sekwaną polskiego poety
– który na przełomie lat 40. i 50. był ambasadorem PRL, a porzuciwszy
placówkę stał się czołowym przedstawicielem emigracji antykomunistycznej – przyjeżdża Lydia – jego dawna miłość. Lydia jest jednak ważną postacią w centrali bezpieki. Otrzymała zadanie ściągnięcia do kraju
wybitnego poety, gdyż partia pilnie potrzebuje ludzi wybitnych, którzy
mogliby pomóc w powstrzymaniu rozpadu systemu. Spotkanie dawnych
kochanków staje się tyleż sentymentalną podróżą w przeszłość, co spoad rem politycznym dogmatycznej komunistki z wolnym artystą. Autorem
adaptacji jest Krzysztof Sielicki, a słuchowisko wyreżyserował Janusz
Kukuła. Sztuka była wystawiona po raz pierwszy w szczecińskim Teatrze Kameralnym w 2011 roku.

reklama

ad

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Fabryka Wody

Zwiedzanie na wesoło

Tutaj nie ma mowy o kiczu czy tandecie. Nie zobaczymy bowiem chińskich plastikowych palemek czy pirackich statków. Szczeciński aquapark ma zachwycać nie tylko designem, ale również swoją funkcjonalnością. Zaprojektowała go firma Dream Worlds z Mysłowic.

„Mało szczegółowy przewodnik po Szczecinie” wpadł nam w ręce podczas ostatniej edycji Design Days. Minimalistyczna forma, rysunki, które
opisują konkretne miejsca w Szczecinie w możliwie jak najdowcipniejszej
formie. Ponadto treść, informacje na temat danego miejsca w formie
luźnych ciekawostek. Autorem tego zabawnego i ładnego wydawnictwa
– „Fabryka Wody” powstanie w miejscu, gdzie wszyscy pamiętamy jest Tomasz Panek.
Gontynkę – przy ulicy 1 Maja. Będzie to obiekt nowoczesny, nie tylko
z krytymi basenami, ale również zewnętrznymi. Będą zjeżdżalnie, sau- – Pomysł na taką formę przewodnika świtał mi w głowie już dłuższy
ny, strefy gastronomiczne, strefy odpoczynku, strefy edukacyjne oraz czas, jednak nie wiedziałem jak się za to zabrać – mówi Tomasz. –
mnóstwo innych atrakcji. Dla wszystkich, nie tylko dla dzieci, ale również Szczęśliwym trafem skontaktowali się ze mną Adrian Olszewski i Karol
ludzi starszych – opowiada Piotr Zieliński ze szczecińskiego magistratu. Tokaj z firmy Nordloft (zajmujący się m.in. tworzeniem mebli), którzy
– Symbolem zwycięskiego projektu jest rzeka. Coś, co nadaje charakter zaprosili mnie na spotkanie. Pierwotnie chcieli kupić ode mnie jedną
naszemu miastu, wyróżnia je spośród innych. Aquapark w założeniach z grafik. W trakcie rozmowy zdradziłem im mój pomysł na przewodnik
ma kosztować ok. 100 milionów złotych. To kolejne miejsce, z którego w takiej a nie innej formie, a oni przyjęli to z aprobatą i zapowiedzieli,
wszyscy będziemy dumni i które z pewnością będzie przyciągało tłumy że mi pomogą go wydać – dodaje. Tomasz ma 26 lat, od ośmiu mieszka
mieszkańców, ale również turystów. Chcielibyśmy, by wodnym szaleń- w Szczecinie. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim oraz
stwom można się było oddać już w 2020-2021 roku.
podyplomowo marketing internetowy, jednak zawodowo zajmuje się
Obiekt dzięki swoim kształtom maksymalnie wykorzystuje ukształto- grafiką komputerową. – Grafiki w internecie publikuję od około trzech
wanie terenu oraz nasłonecznienie, nawiązując do historycznej kaskady lat, jako „oficjalny” początek uznaję mój udział w konkursie na okładkę
wodnej. Centralna część budynku – hol wejściowy – jest wyeksponowa- płyty „Born in Szczecin”, ze szczecińską Wenus, gdzie moja propozycja
ny za pomocą alei lipowej. Binarny hol stanowi most łączący oba skrzy- co prawda nie wygrała, ale w internecie zrobiła sporo szumu. Przewoddła budynku dostępne z każdej strony. W ten sposób w samym sercu nik spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, autor ma już w planach
kompleksu pojawia się strefa publiczna ogólnodostępna zarówno z ze- zrobienie kolejnej książki, tym razem pod tytułem „Szczecin leży - nad
wnątrz, jak i z każdej strefy wewnętrznej.
morzem…”
reklama

kus

ad

FAJKI, TYTONIE FAJKOWE, CYGARA, UPOMINKI

Sklep ul. Emilii Plater 17/2, Szczecin, pon.-pt. 10.00 – 17.00.
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fot. Vitali Gelwich Photography

Zwierzaki
w Boiler Roomie

Damian
zostanie gwiazdą

Szykuje się spore wydarzenie muzyczne na scenie klubowej. W Szczeci- Damian Rybicki bez wątpienia był jedną z najbarwniejszych postaci pronie zagości Boiler Room. W trakcie imprezy, po kilku latach nieobecności gramu The Voice of Poland. Szczupły chłopak o kobiecym głosie zdobył
w rodzinnym mieście, zagra nasz duet eksportowy Catz N Dogz.
serca milionów Polaków. Warto dodać, że pochodzi ze Szczecina.
Znakomity duet didżejsko-producencki liczy się na światowym rynku
muzyki klubowej, grają wszędzie i z najlepszymi. O ich współpracę zabiegają nie tylko artyści związani z muzyką elektroniczną. Oprócz grania
prowadzą w Berlinie własną wytwórnię Pets Recording, która wydaje
wielu utalentowanych artystów (o tym więcej w styczniowej rozmowie
z duetem). Druga okazja to impreza, na której zagrają. We wnętrzach
loftu Kolumba 4 (9 grudnia, godz. 20) odbędzie się Boiler Room. To kultowy cykl imprez, które jeżdżą po całym świecie, a które narodziły się
w Londynie. Kameralne miejsce, tłum ludzi i rozbrzmiewająca wszędzie
muzyka. Klubowe sesje BR robione są na żywo i transmitowane w internecie na cały świat. Publiczność nie jest oddzielona w żaden sposób
od artysty. Fani mogą bujać się za plecami ulubionego DJ’a, zagadywać
i patrzeć mu na ręce. Sprawia to, że sesja muzyczna staje się niezwykle
intymna, a odbiór jest niesamowitym przeżyciem. Tak samo będzie podczas szczecińskiej edycji. Obok gospodarzy pojawi się kilku gości specjalnych. Boiler Room potrwa do północy, ale to nie koniec imprezy. Artyści
mają zamiar grać dalej, do samego rana…
reklama

Jego głos jest naprawdę rzadko spotykany. Zresztą próbkę umiejętności mogliśmy już usłyszeć podczas otwarcia mariny na Wyspie Grodzkiej. Występ zrobił wrażenie, podobnie jak na jury The Voice of Poland.
– O tym, by wziąć udział w programie, myślałem już przy pierwszej edycji
– opowiada Damian. – Wiedziałem jednak, że nie pojawię się tam przez
jakiś czas. Dzięki swojemu głosowi był bardzo oryginalnym uczestnikiem
i z pewnością zapamiętała go cała Polska. Jak do tej pory był odbierany
w Szczecinie? – Myślę, że nie tylko w Szczecinie, ale w każdym innym
miejscu byłbym odbierany w różny sposób. Mam na koncie różne historie – sympatyczne, ale także i te pikantne, których zaczynem był właśnie
mój głos. Jest nietypową materią, więc sam już od paru ładnych lat obserwuję i zapisuję w pamięci, jak jeszcze można na niego zareagować –
mówi szczecinianin. Damian ma bardzo zdrowe podejście do medialnego
szumu, który towarzyszy mu po programie. – Natworzyłem się w życiu
wiele, więc mój punkt zadowolenia się też przesuwa wyżej i wyżej. I coraz trudniej go dotknąć – mówi. – Nie mogę jednak zaprzeczyć, że chciałbym wydać album, ale nie jest to paląca potrzeba. Najbardziej liczę na
ad to, że będę pracował z rzetelnymi ludźmi.
kus

„Ciąg dalszy
nastąpi”
Kasia Buja & Maciej Kazuba

Ona – obdarzona wyjątkowym głosem i niezwykle ciepłą osobowością. On – gitarzysta z wirtuozerskim zacięciem, człowiek o niespotykanym
usposobieniu. Oni – duet „Jackpot”. Duet muzyczny i życiowy jednocześnie. Ich muzyka emanuje emocjami, którymi siebie nawzajem obdarzają.
Wydali już wspólną płytę, regularnie koncertują, otarli się o zwycięstwo w popularnym telewizyjnym talent show i nie tracą impetu. Spełniają
swoje marzenia. Jedno po drugim. Jednym z nich był też długi wywiad. Spełniamy!
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Temat z okładki

Czytelnicy Prestiżu odnajdą w środku numeru prezent – świąteczną
płytę w Waszym wykonaniu z towarzyszeniem Floating Orchestra.
Z duetu trochę się rozrośliście. Skąd pomysł na taką formę?
Kasia Buja: Było lipcowe popołudnie, siedzieliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy film „Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy” opowiadający o początkach muzyki jazzowej w Polsce. Kiedy
skończyliśmy oglądać, wyznałam Maćkowi, że zawsze marzyłam, by
zagrać z takim zespołem. Maciek powiedział: „poczekaj, zadzwonię”
i po pół godzinie mieliśmy taki zespół złożony (śmiech). Wtedy podjęliśmy decyzję, że pierwszym projektem będzie „światowa piosenka
świąteczna”.

nadgarstek. Szybko mi przeszło, sprzedałam gitarę i kupiłam mikrofon.
Szkoły nie skończyłam, czego ogromnie żałuję.

Myślisz o świętach w lipcu?
Kasia: Ja zawsze myślę o świętach, ja tym żyję.
Maciej Kazuba: Do tego stopnia, że jak dobry miesiąc temu się przeprowadzaliśmy, to z balkonu musiałem wynieść zeszłoroczną świąteczną
choinkę.
Kasia: Bo ona nadal żyła, podlewaliśmy ją przecież. Żal było wyrzucać.

Masz taki swój ikoniczny utwór, o którym nieustannie marzysz?
K: To jest piosenka, której jeszcze nigdy nie wykonałam na scenie –
„The Man I Love” Georga Gershwina. To było na tej płycie w „Machinie”.

A macie takie swoje muzyczne klimaty, którymi pozostaliście wierni
przez całe życie?
K: Zakochałam się w starym jazzie, ale takim, przy którym ludzie się
wzruszali, tańczyli, a nie takim co dziś, że nie wiadomo czy to się jeszcze zespół stroi czy już skończył. Jak byłam młoda to kupowałam takie
pismo „Machina”. Tam były dołączane płyty. Pamiętam numer, kiedy
była płyta Billy Holiday – to w ogóle zmieniło moje życie. Pomyślałam,
że chciałabym coś podobnego robić.

Maciej, a u Ciebie latynoskie klimaty?
M: Ta muzyka towarzyszy mi chyba od początku mojej muzycznej przygody. Pierwsze muzyczne kroki stawiałem przecież w legendarnej Grupo
Costa.

A co będzie na tej płycie? Kolędy?
K: Nie, nie kolędy. Określiłabym to mianem piosenek świątecznych. Zależało nam, by nie miało to jakiegoś religijnego charakteru, a nawet by Skąd to? Słońca Ci brakuje?
nie było nawiązywania ściśle do polskiej tradycji, nie dlatego, że jest zła, M: Biorąc pod uwagę moje gabaryty i samopoczucie w lecie chyba nie
po prostu chcieliśmy by było uniwersalnie i beztrosko.
najbardziej (śmiech), ale faktycznie coś tam musi we mnie latynoskiego
tkwić. Zresztą uważam, że my Słowianie jesteśmy podobni do Latynosów.
Hmm… bez religijnego charakteru, niepolskie? Ktoś tu chyba chce
być deportowany.
Jak to?
K i M: (śmiech)
M: Towarzysko, w życiu, i temperamenty podobne. Do dziś mam wielu
przyjaciół, choćby kubańczyków, wiele z nimi przeżyłem, stąd potrafię
To deportujemy się z tematów świątecznych i lądujemy w Waszej to stwierdzić. To jest serio powiązane.
głębokiej przeszłości. Maciej, Ty z gitarą się chyba urodziłeś?
M: Faktycznie nie mogę napisać w życiorysie, że grałem najpierw na tym, Dzieciństwo i edukację mamy za sobą. Czas na dorosłość i dojrzałość.
potem na tym, a potem jeszcze na czymś innym. Gitara była od samego M: Rzuciłem studia. Nosiło mnie, ale na trochę jeszcze zostałem przy
początku, bo była w domu – brat mamy na niej grał, i ja bardzo szybko po muzyce, ale z innej strony – założyłem agencję artystyczną. Miałem dwanią sięgnąłem. Najpierw sobie beztrosko brzdąkałem sam, aż zaciągną- dzieścia parę lat, zacząłem organizować koncerty i zarabiałem całkiem
łem mamę do ogniska muzycznego.
niezłe pieniądze. Ale dziś wiem, że nie potrafiłem tego wykorzystać,
w głowie mi trochę się poprzestawiało i narobiłem sporo głupich rzeczy,
Jak to mamę?
ale w tym temacie na tym zakończmy, proszę. Tak czy inaczej, obraziM: U mnie jakoś odwrotnie to się odbyło. To znaczy tak stereotypowo łem się na muzykę i zająłem się handlem. Sprzedawałem z samochodu
jest, że to matki zawsze ciągają dzieci na balet, czy do takich muzycz- na niemieckich „marktplatzach” polskie pieczywo, kiełbasę i sery. Wstanych kółek zainteresowań. I to zazwyczaj na siłę, przy stawianym opo- wałem o trzeciej w nocy i jechałem, nieważne lato czy zima. Pamiętam
rze. A ja sam chciałem się uczyć. Miałem wtedy dziewięć lat. O Jezu, – śnieżyca, minus dwadzieścia czy trzydzieści stopni mrozu, a Ty stoisz
to trzydzieści trzy lata temu.
na tym rynku z tymi kiełbachami. Miałem dość, a serducho coraz głośniej
K: Trzydzieści jeden…
krzyczało z tęsknoty za muzyką.
M: Oj nie mówię o Tobie, mówię ile lat gram na gitarze.
Rozumiem, że było ci zimno i wróciłeś do klimatów latynoskich…
O jaaaaaaaa, to on gra tyle lat na gitarze. Ile Ty masz lat?
M: Latynos na mrozie (śmiech). Ale podziałało! Szybko wróciłem na muM: Nawet kilka lat dłużej. Ale wracając do gitary, ona od razu stała się zyczną ścieżkę. Ciężko było i różnie, ale starałem się cały czas być obecmoim instrumentem, do żadnego innego mnie nie ciągnęło. „Zasłucha- ny w muzycznym świecie i to zaczęło procentować.
łem” się w gitarę. Mało tego, byłem dobrze zapowiadającym się klasykiem, przez myśl mi nawet nie przeszło, że mógłbym grać coś innego, ale Kasiu teraz prześwietlamy Ciebie. Na kilka lat wyjechałaś ze Szczedo momentu… Tym złamaniem, była chwila w której przesłuchałem kon- cina do Londynu…
certową płytę „Friday Night in San Franciso” w wykonaniu Al Di Meola, K: Wyjechałam, bo nie udało mi się dostać do obsady musicalu „Rent”
Johna McLaughlina i Paco de Lucía. To mi w ogóle stery wywaliło i z miej- produkowanym w Operze na Zamku. To było moje wielkie marzenie, niesca porzuciłem klasykę, zaczęło mnie pchać w zupełnie inną stronę. Po- stety niespełnione. Pamiętam, że świat mi się wtedy załamał, ale ktoś
tem szkoła średnia, studia, ale je rzuciłem…
ze znajomych opowiedział mi o szkole w Londynie, z kierunkiem wokal
i produkcja muzyczna. Na miejscu okazało się, że Londyn to cholernie
Czekaj, zatrzymajmy na chwilę opowieść, by było chronologicznie drogie miasto, na nic mnie tam nie było stać. Studiowałam dziennie
i to po równo. Kasiu, dla Ciebie ludzki głos, określany przez wielu i pracowałam na dwie zmiany – nocami za barem, rano w piekarni.
jako najpiękniejszy instrument świata, był też pierwszym i jedynym Po roku wpadliśmy na nieco szalony, ale jak się okazało ekonomiczny
instrumentem?
pomysł – korzystając z faktu, że loty do Londynu były bajecznie tanie,
K: Tak. Jak ktoś mnie pyta: „od kiedy śpiewasz?”, zawsze odpowiadam: przeprowadzimy się do Walencji w Hiszpanii. Tam zaczęliśmy normalnie
„od zawsze!”. Jak byłam małą dziewczynką zamęczałam wszystkich żyć, trochę wspólnie grać i lataliśmy do Londynu, do szkoły.
swoim śpiewaniem. Nagrywałam siebie na kasety, i to na audio i video
(śmiech). Pamiętam jak namiętnie udawałam Roxette. Już wtedy żyłam My? Czyli kto?
śpiewaniem. Ale mam też epizod z gitarą! W szkole muzycznej na Woj- K: Adrian Kluś, wieloletni przyjaciel i współzałożyciel wszystkich zeska Polskiego, grałam na gitarze! Trzeba było wybrać sobie instrument. społów, w których śpiewałam, w tym ostatni przed „Jackpotem”, czyli
Wytrzymałam pół roku, a potem zaczęłam uciekać z zajęć, bo mi kazali „Kasia Buja”.
grać klasyczne etiudy. Ja nie rozumiałam tego, przecież poszłam do tej
szkoły żeby śpiewać, a nie mozolnie uczyć się grać jakieś nudne kawałki, O! Stąd twój pseudonim, bo przecież nazwisko inne?
i w ogóle uczyć się tej gitary – jak ją trzymać, jak piórkować, jak układać K: Dokładnie, ludzie nieźle się przy nas bujali, w tańcu oczywiście.
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Wróćmy do tego Londynu albo nawet Walencji.
K: To była lekcja życia, bardzo wartościowe doświadczenia. W prawdziwym życiu, nie ma jak na filmach, że ktoś cię zobaczy i powie: „chodź
mała podpiszemy kontrakt i będziesz śpiewać”. To ciężka praca i ja tego
doświadczyłam. Ale na przykład dodatkowo nauczyłam się podstaw języka hiszpańskiego.
M: I temperamentu! Widzisz, to latynoska dusza (śmiech).
K: Zostaliśmy jeszcze trochę w Hiszpanii, ale się tam źle czułam. Przyjechałam na chwilę do rodziców na święta Wielkanocne i zrozumiałam
jak bardzo tęsknie. Ale spakowałam się i musiałam wracać. Pamiętam
jak siedziałam na lotnisku w Berlinie, czekając na samolot, odpaliłam sobie piosenkę Chorych z refrenem „Nie jest ci dobrze wiej stąd, za siebie
rzuć monetą złą”. I zawróciłam, zostałam tam gdzie jest mój dom.
M: Olek Różanek i Chorzy. Dzięki chłopaki! (śmiech)
Wzruszyłem się… Ale nie ma lekko, czas na anegdoty, ciekawostki
i inne takie. Maciej, podobno masz na koncie koncert, którego nie
pamiętasz, i nie mowa tu wcale o jakiś trunkach…
M: (śmiech) Dawno, dawno temu, chyba na początku lat dziewięćdziesiątych przechodziłem sobie koło 13 Muz i na plakacie przeczytałem,
że tego wieczoru gram koncert z Markiem Kazaną. Marek – wielka postać dla mnie – gdzieś słysząc mnie na koncercie zadecydował, że chce
ze mną zagrać. Zorganizował zatem koncert, ale… zapomniał mnie o nim
poinformować. Szybko się z nim skontaktowałem, umówiliśmy się dwie
godziny przed koncertem, by podjąć wyzwanie i popróbować wspólnie.
Spóźnił się półtorej godziny, pograliśmy z kwadrans przed koncertem,
i wyszliśmy przed publiczność. Saksofon i gitara. Piękne dźwięki. Podobno daliśmy nieźle czadu, ale byłem tak przejęty, że nic z tego koncertu
nie pamiętam (śmiech). To była baaaaaaardzo głęboka woda.
Kasiu, a Ty śpiewałaś u boku samej Heleny Majdaniec?
K: To bardzo ważny wątek w moim życiu. Trafiłam do zespołu Heleny
Majdaniec, kiedy miałam piętnaście lat, to był początek liceum. Ja się
wychowałam na jej piosenkach, jak ją zobaczyłam na żywo to oszalałam.
Była niezwykle mądrą, miłą, piękna, wybitnie zdolną kobietą. Odcisnęła
piętno na moim sercu, nie tylko muzycznie. To ona nauczyła mnie podejścia do muzyki i pełnego profesjonalizmu. To ona nauczyła mnie, że piosenki w studio nagrywa się w całości. Nie ma żadnego sklejania. Staram
się tego trzymać, wtedy wiem, że to będzie pełne i prawdziwe, że będą
w tych piosenkach prawdziwe emocje.
A propos nagrań, macie na koncie pierwszą płytę – „Historię wielkiej
wagi”. Tam jednak nie odnajdziemy Waszych autorskich utworów.
M: „Historie wielkiej wagi” to monumentalna sztuka wielkich artystów –
Ewa Bem, Hanna Banaszak, Seweryn Krajewski, Jonasz Kofta, Jan Wołek,
Agnieszka Osiecka.
K: To muzyka, którą wyniosłam z dzieciństwa. Te utwory od zawsze
były w moim sercu. Kiedy je śpiewam, to śpiewam je całą sobą. Oddaje
im cząstkę siebie.
Czym Wasze wykonanie rożni się od oryginałów? Na ile pozwoliliście
sobie na zmianę aranżacji?
M: Szczerze? Nigdy tego nie analizowaliśmy. Ale oczywiście trochę swojego przemycamy, ja dorzucam jakieś latynoskie drobinki, Kasia trochę
swingu. Nie gramy tego przecież jeden do jednego, choćby z powodu innego instrumentarium. A kiedy gramy w duecie, mowa przecież o aranżach tylko na gitarę. Pewne jest, że nie ma zbyt dużo eksperymentów,
jest za to nasza wrażliwość.
K: Nasza aranżacja oznacza przede wszystkim nie utrudniać.
A ktoś z oryginalnych wykonawców Was usłyszał?
K: Nie wiemy tego, ale dwa tygodnie temu Ewa Bem polubiła nasz profil
na facebooku (śmiech).
M: Nie oczekujemy „achów i ochów”, ale żeby nasze aranżacje nie były
pominięte milczeniem. Czekamy na reakcje.
Wysłaliście im płyty?
K: Nie mieliśmy chyba odwagi, ale może masz racje – trzeba to zrobić!

24

Temat z okładki

Pamiętam, że się z Wami pokłóciłem, kiedy nadawaliście tytuł płycie. Mi się to nie podobało. Dziś myślę inaczej. Udowodniliście, że
macie do siebie olbrzymi dystans.
K: Ten tytuł jest dwuznaczny – bo te „Historie wielkiej wagi” mają podkreślać znaczenie tych utworów, ale tu także dodaliśmy trochę siebie
(śmiech).
M: Ludzie pytali dlaczego taki tytuł – mówiliśmy, że wcale nie jesteśmy tacy malutcy i było zabawnie, przynajmniej dla nas… A dystans?
To się naturalnie stało, ale jak – nie wiem. Jakbym odpowiedział ci konkretnie, to by się okazało, że jest sztuczny. Tu nie ma teorii, tak po prostu jest. Tacy jesteśmy i tego nie zmienimy. Akceptujemy siebie, nawet
z nadbagażem (śmiech).
Płyta „Historie wielkiej wagi” ukazała się w niezwykle ważnym,
przełomowym dla Waszej kariery momencie – mowa o udziale w telewizyjnym talentshow „Must be The Music”.
K: To Maciek po kryjomu wysłał zgłoszenie.
M: No wiesz było się dyrektorem agencji artystycznej (śmiech).
K: To niewiarygodnie wielka przygoda i zaszczyt. Dopiero, kiedy o to pytasz, przypominam sobie, jak ciężka to była praca i jak duże towarzyszyło temu zmęczenie.
M: Tak, to były wielkie nerwy, ale jednocześnie wielka lekcja pokory.
Wiele ogłady, wiele doprecyzowania świadomego czy nieświadomego.
Z dnia na dzień staliśmy się bardziej doświadczeni i rozpoznawalni jednocześnie, ale nigdy nie zrezygnowaliśmy z siebie, nic nie zmieniliśmy, ani
w sobie ani w naszej muzyce.
K: Wielu artystów, którzy docierają do finału, zaczyna się zmieniać,
przestają być wierni sobie, udają kogoś innego na potrzeby show. W nas,
ani w naszą muzykę nie ingerowano.
A pamiętacie emocje kiedy w ﬁnale przegraliście o włos…
M: Pamiętamy, bo wygraliśmy! Dla nas wygraną było to, że w ogóle tam
pojechaliśmy. Nie traktujemy tego w żadnym calu jako przegraną. Każda opinia o naszej muzyce – zła czy dobra – była nagrodą. Zresztą ten
program ogląda także tak zwana „branża”, czyli ludzie, którzy wiedzą
do kogo potem dzwonić. Dotychczas, to ja ganiałem by załatwić nam
grania, a po programie to ludzie zaczęli do nas dzwonić.
K: Pamiętaj, że nasza muzyka to wciąż nisza, nie jesteśmy obecni
w mediach, więc najważniejsze było to, że udało nam się tam przebić.
Ale spokojnie, nie dzielimy życia na „przed” i „po” programie. Wiedzieliśmy, na pewno, że to nam nie zaszkodzi.

„

Maciek:
Był czas, że obraziłem się na muzykę i zająłem
się handlem. Sprzedawałem z samochodu na
niemieckich „marktplatzach” polskie pieczywo, kiełbasę i sery. Wstawałem o trzeciej w nocy
i jechałem, nieważne lato czy zima. Pamiętam
– śnieżyca, minus dwadzieścia czy trzydzieści
stopni mrozu, a Ty stoisz na tym rynku z tymi
kiełbachami. Miałem dość, a serducho coraz
głośniej krzyczało z tęsknoty za muzyką.
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Pracuję od kilku lat przy legendarnym festiwalu FAMA w Świnoujściu, takiej archaicznej kuźni talentów, gdzie programy tego typu są
nie uznawane. Wielu famowiczów uważa, że udział w tych programach to droga na skróty.
K: Ale my przez wiele lat nie korzystaliśmy z jakichkolwiek skrótów. Ten
program, był jedynie jakimś narzędziem. Ja przecież zaczynałam karierę
jako malutka dziewczynka w zespole „Fant”. Pamiętam jego twórców –
Krzesimir Dębski, Piotr Szulc, Ludwik Kurek, nawet mój tata, a piosenki
pisał nam Jacek Cygan i…
M: … a obok siedział Jimek i plumkał na pianinie (Jimek – syn Krzesimira
Dębskiego – przyp. red.)
Kasia: Żebyś wiedział, że tak było! Jednym paluszkiem grał na pianinie
(śmiech). Ale wracając do sedna, przecież wspominałam o graniu klubach, był zespół Kasia Buja, a wcześniej nawet wesela. Nie to, że wesela
to obciach, czy że są złe, ale to cholernie ciężka praca, strasznie niszczy
głos.
M: I kręgosłup!
Ale to tylko gitarzystom (śmiech).
M: A tak serio, to faktycznie kiedy poznawałem tych fantastycznych
ludzi, to od słowa do słowa, dochodziliśmy do wniosku, że warto coś razem zrobić. Stąd wspólne projekty z Jose Torresem, Januszem Stroblem,
Mariuszem Bogdanowiczem, Piotrem Biskupskim czy wreszcie Bernardem Maselim. To moi mistrzowie, największe tuzy muzyki.
K: Wiesz, jak wiele przeszkód miałam na tej drodze? Wiesz, że kiedyś zachorowałam dość poważnie? Nie będę zdradzać szczegółów, ale lekarze
powiedzieli mi, że nie powinnam śpiewać. Ostrzegali, że jak się nie będę
stosowała do ich zaleceń, to za rok nie będę mówić. Wystraszyłam się,
ale walczyłam. Mówię to po to, by udowodnić, że można wszystko pokonać, kiedy się tylko chce. Mam fenomenalne życie.

K: Te też. Staje pierwszy przed fotokomórką (śmiech). Wracając – śpiewałam wtedy covery w Kafe Jerzy i Maciej nagle zaczął się tam pojawiać.
M: Podkreślę, że nigdy wcześniej tam nie chodziłem…
K: I wychodził. Wiesz, że w ciągu dwóch tygodni ze sobą zamieszkaliśmy!
M: A w przeprowadzce pomagał nam… Leszek Wiszniewski!
A jak się rodziła wasza wspólna praca artystyczna?
K: Maciej był pewny tej pracy. Pamiętam, że bardzo dużo czasu potrzebowałam, by z nim zaśpiewać. Wstydziłam się, nie mogłam się otworzyć, ale się wreszcie przełamałam.
M: To było „Light My Fire” Doors’ów. Wtedy mnie pierdolnęło drugi raz,
tym razem muzycznie. Zaproponowałem z miejsca, że robimy duet.
K: Maciej zaczął mnie szybko wprowadzać w środowisko, zaczęłam grać
z muzykami, którzy byli dla mnie dotychczas nieosiągalni i ważni – Bernard Maseli, Krzysztof Baranowski, Olek Różanek, Paweł Grzesiuk…
Znów spełniły się moje marzenia.
A kiedy płyta autorska?
K: Kwiecień lub maj 2017 roku. Muzyka Maćka, w większości moje teksty.
Już mamy gotowe osiem utworów.
M: Będą to „Historie wagi lekkiej”. Do współpracy zaprosiliśmy Baltic
Neopolis Orchestra oraz Piotra Klimka. Muzycznie chcemy na niej pożenić miłość Kasi do swingu i moją do latynoskich klimatów. Nic nie zmienimy w tej swojej muzycznej przestrzeni. Zresztą to i tak dla nas wielki
stres – po pierwszej płycie z utworami takich twórców sami sobie zawiesiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko. I weź tu chłopie zrób swoje (śmiech).
K: Na pewno będzie to ciepłe i prawdziwe.

A o czym to będzie płyta?
K: Tu znów ta poprzeczka (śmiech). Nie chce absolutnie mierzyć się
z tymi wielkimi utworami. O czym będzie? O człowieku. Bo co sprawia,
Ależ uroczo się zrobiło. Wiem, wiem, to prowadzi do opowieści że nim jesteś: miłość, tęsknoty, spełnione i niespełnione marzenia, rao Waszej miłości, ale i cierpliwości. Teraz Maciej zezna, jak to jest po dości i smutki.
latach znów zostać studentem…
M: Rzuciłem studia, głupi byłem. Ale teraz, między innymi dzięki namo- Maciej, dobrze, że użyłeś chwilę wcześniej słowa „pożenić”…
wom Kasi, wróciłem do szkoły, na Akademię Sztuki. Nigdy nie jest za K: No rok temu się oświadczył…
późno. W zeszłym roku zrobiłem licencjat, teraz robię drugi stopień, i… M: I to na kolanach, przed rodziną. Mama była, babcia była. I Kasia się
jest ciężko. Serio.
zgodziła!
K: Zrozumieliśmy, że trzeba spełniać swoje marzenia. Bo jeśli jesteś czło- K: Dokładnie w trzecią rocznicę naszego pamiętnego spotkania w „Secie
wiekiem spełnionym, to możesz być partnerem idealnym.
i galarecie”, weźmiemy ślub!
No dobra, to już teraz Kasiu, kiedy pierwszy raz spotkałaś Macieja?
K: Kojarzyłam Kazubę od zawsze. Miałam świadomość Kazuby w mieście (śmiech), bo żyć w Szczecinie i go nie znać to niemożliwe. A kiedy
tak świadomie go poznałam… Wiem! Byłam na koncercie we Free Blues
Clubie z przyjaciółką…

Za co go kochasz?
K: Kocham go mimo tego, co tak strasznie mnie w nim denerwuje
(śmiech). A najbardziej denerwują w innym te cechy, których ty nie posiadasz. Zazdroszczę mu takiego praktycznego poukładania, świetnej
organizacji.

I on tam grał? Wtargnęłaś na scenę i zaśpiewałaś z nim…
K: Nie. Miałyśmy jakiś dziwny dzień i po koncercie poszłyśmy do „Sety
i galarety” na deptaku Bogusława. Siadamy przy stoliku, a obok dwóch
ludzi – Kazuba i Leszek Wiszniewski, między innymi z zespołu Sambal.
Ja zachwycona, takie osobowości obok mnie! A oni sobie po prostu pili
piwo. Nic nie robili sobie z tak wspaniałego sąsiedztwa. Nagle spotkały
się nasze spojrzenia i się dosiedli.

Maciej, a Ty?
M: Za to jaka jest. Po prostu. Paradoksalnie, ja Kasi pokazałem, że każde
pięć minut jest ważne, a ona mi, że czas nie zawsze jest istotny.
K: Nauczyłam go ściszać telefon!
(w tym momencie na stole zaczyna wibrować telefon Macieja. Ważny
telefon, musimy kończyć rozmowę. Dźwięk faktycznie wyciszony…).

Maciej, pamiętasz? To prawda?
M: No pewnie. Nawet Kasia mi po czasie powiedziała, że Leszek to jest
gość… i nie mówię tu o muzycznych sprawach… (śmiech). Takie to były
nasze początki.
K: Zaczęliśmy gadać, buzie nam się nie zamykały...
M: Z Leszkiem chyba…
K: Po kilku godzinach i kilku drinkach Maciej wycyganił ode mnie numer
telefonu. I to podstępem, mówił: „daj mi numer, może razem popracujemy, ty masz fajny głos i w ogóle”. No to dałam i o szóstej rano dostałam
SMS o treści „ciąg dalszy nastąpi”.
M: Od pierwszego wejrzenia miałem takie pierdolnięcie.
K: Maciej zaczął o mnie zabiegać, dziś mało jest facetów, którzy otwierają kobietom drzwi
Bo w większości są automatycznie rozsuwane…
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Temat z okładki

Rozmawiał: Daniel Źródlewski
Foto: Ola Gruszka Fotografia
MUA i stylizacja: Agnieszka Ogrodniczak
Wianek/butonierka: kwiaciarnia Esy Floresy
Podziękowania dla Centrum Mody Ślubnej
za wypożyczenie strojów do sesji

WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski

„

Kasia:
Jak poznałam Maćka? Po koncercie poszłyśmy z koleżanką na deptak Bogusława. Siadamy przy stoliku, a obok dwóch
ludzi – Kazuba i Leszek Wiszniewski, między innymi z zespołu Sambal. Ja zachwycona, takie osobowości obok mnie! A oni
sobie po prostu pili piwo... Nagle spotkały się nasze spojrzenia i się dosiedli.
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Sławomir Idziak na planie filmu
„Harry Potter i Zakon Feniksa”,
reż. David Yates

Kreator
z fabryki
snów

„Jako operator nie czuję się kreatorem świata, ja jedynie wypełniam czyjeś sny”. To słowa Sławomira Idziaka, jednego z najwybitniejszych operatorów
filmowych na świecie, autora zdjęć do takich produkcji jak „Helikopter w ogniu”, „Harry Potter i Zakon Feniksa” czy „Trzy kolory: Niebieski”.

D

bałość i wyczucie, z jakim traktuje obraz, zachwyca widzów
od lat. Trudno nie być oczarowanym kadrami jego autorstwa
w takim filmie jak „Podwójne życie Weroniki”. Tutaj każdy
fragment to wizualna perełka. Nic więc dziwnego, że z polskim operatorem chcą współpracować najwybitniejsi reżyserzy i aktorzy w branży, tej miary co Ridley Scott czy Natalie Portman. Sławomir
Idziak spełnia się też jako pedagog, uwielbia pracować z młodymi ludźmi
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i dzielić się z nimi swoją wiedzą. Do Szczecina zawitał dzięki zaproszeniu Filmservices i Akademii Sztuki, zawitał, żeby poprowadzić warsztaty
ze studentami Akademii. W tym celu zaprezentował Cinebus, który jest
kolejnym krokiem w postprodukcji filmowej. To autobus przystosowany
w pełni do realizacji filmów, montażu na planie, cyfrowej postprodukcji
oraz projekcji. – Chcemy produkować filmy, które będą analizowane na
wykładach i sympozjach – mówił podczas pobytu w Szczecinie. – Zbyt

„Opowieści o miłości i mroku”,
reż. Natalie Portman

„Helikopter w ogniu”,
reż. Ridley Scott

„Podwójne życie Weroniki”,
reż. Krzysztof Kieślowski

dużo pieniędzy i energii marnuje się w trakcie produkcji filmu. W Polsce
istnieje kilkanaście instytucji edukacyjnych uczących młodych ludzi filmu, natomiast pieniądze na praktyczną realizację są wciąż takie same.
Nie możemy psuć życiorysów młodym ludziom, należy dawać im szansę. – Technika umożliwia teraz absolutnie wszystko – mówi operator.
– W Cinebusie może powstać nawet oskarowy film. To nie ma znaczenia,
gdyż jest to związane z oceną wartości filmu, a my mówimy o technice
i produkcji filmu. Film genialny może powstać nawet w domu za pomocą
komórki, może więc i powstać za pomocą autobusu.

nes „Podwójnym życiu Weroniki” i „Trzy kolory. Niebieski”, wyróżnionym
na festiwalu w Wenecji Złotym Lwem oraz nagrodą za zdjęcia. – Kolor
jest w tytule. Można było zrobić film o dominancie niebieskiej, ale wydawało mi się, że ciekawiej będzie umieścić kolor tak, żeby spełniał rolę
dramaturgiczną. Od lat próbuję patrzeć na kolor nie tylko z estetycznego
punktu widzenia. Kolor znaczy coś więcej – tłumaczy operator. – Staram
się wraz z moimi partnerami szukać w pracy rozwiązań nietypowych.

Rodzinna tradycja

Kolejnym przełomem w karierze artystycznej Sławomira Idziaka okazał
się dramat wojenny „Helikopter w ogniu” (2001) Ridleya Scotta. Zrealizowany kosztem 90 mln dolarów film o nieudanej interwencji amerykańskiej w Somalii był dla polskiego operatora doświadczeniem nowym. Nie
tylko dlatego, że w wyniku błędu pilota na ekipę operatorską spadł grad
rozgrzanych łusek od kul karabinu maszynowego. Przede wszystkim dlatego, że nigdy wcześniej nie pracował w takich warunkach – na planie
wybudowanym w Maroku, w temperaturze ponad 40 stopni, w oszałamiającym tempie. Z postawionych przed nim zadań wywiązał się perfekcyjnie. Hollywoodzka Akademia Filmowa wyróżniła go nominacją do
Oscara, identyczne wyróżnienie przyznała mu Brytyjska Akademia Filmu
i Telewizji. – Ocena mojej pracy jest uzależniona nie tylko od tego, czy
robię ładne zdjęcia, ale na przykład od tego, czy umiem szybko pracować. Mówiąc szczerze, jest to najważniejsze przy decyzji o zaangażowaniu operatora w Hollywood: czy jest to facet, który pracuje szybko.
Producentów nie interesują efekty wizualne. Są dobre pod warunkiem,
że operator nie poświęca im za dużo czasu na planie. Bo ten czas jest
przeliczany na olbrzymie pieniądze. Ale, oczywiście, nie można zapominać i o tym, że obraz filmowy buduje przeżycie emocjonalne, które spowoduje, że ludzie wychodząc z kina będą namawiać innych, żeby poszli
do kina.

Sławomir Idziak urodził się w 1945 roku w Katowicach. Wybór zawodu
nie był przypadkowy. Dziadek ze strony matki, Józef Holas, jeszcze przed
I wojną światową był cenionym fotografem, podczas festiwali wagnerowskich w Bayreuth kierował atelier A. Pieperhoffa, nadwornego fotografa cesarza Wilhelma II. Halina Holas-Idziakowa i Leonard Idziak także
zajmowali się fotografią artystyczną, są członkami Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, cenionymi za doskonałość warsztatu.
W 1963 roku Sławomir Idziak zdał egzamin do łódzkiej Szkoły Filmowej.
– Szkoła filmowa była wtedy takim małym centrum niezależnej kultury
– wspomina. – Na bale do szkoły przyjeżdżała cała Warszawa, lecz ważniejsze było, że oglądaliśmy w szkole filmy, których nie można było obejrzeć nigdzie indziej. Poza tym w związku z renomą szkoły, wykraczającą
poza granice Polski, odwiedzał nas każdy znany aktor czy reżyser, który
przyjechał do naszego kraju.
Zanussi i Kieślowski
Dwa pierwsze najważniejsze momenty w jego artystycznym życiu to
spotkanie z Krzysztofem Zanussim i Krzysztofem Kieślowskim. – Zanussi daje olbrzymią swobodę twórczą na planie. Mogę powiedzieć, że
jeśli chodzi o kształt plastyczny jego filmów, jestem ich autorem – mówi
Idziak. Współpraca z Kieślowskim była dla Idziaka przepustką do Hollywood. A wszystko za sprawą wspólnej pracy przy nagrodzonym w Can-

Paszport do Hollywood

Autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
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Karolina
Sawka
u progu kariery
Karolina Sawka, zadebiutowała na deskach łódzkiego
teatru w sztuce „Wywiad”. Piękna szczecinianka
opowiedziała nam o przygotowaniach do debiutu
oraz planach na przyszłość. Zdradziła też, co dzisiaj
myśli o Szczecinie.
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Z

a Tobą bez wątpienia bardzo ważna data. 29 października w Łodzi odbyła się premiera sztuki „Wywiad”, która to
była Twoim debiutem teatralnym. Zebrałaś bardzo dobre
recenzje. Obyło się bez stresu?
Próby do spektaklu „Wywiad” trwały dwa miesiące. W tym zawarły się
również prace nad redakcją tekstu, bo oryginalny scenariusz Stephana
Lacka potrzebował sporej obróbki na rzecz spektaklu. Sztuka opowiada o bardzo aktualnych tematach dotyczących współczesnych mass
mediów: PR-owej gry pozorów czy kształtowania wizerunku gwiazd. Są
to tematy, które bardzo dynamicznie się zmieniają - przez postęp informacyjny, technologiczny ale i kulturowy. Dlatego tekst, który powstał
20 lat temu już zdążył stracić na świeżości. Zainwestowaliśmy także
w uwspółcześnienie dialogu tak, by nadać mu efekt spontaniczności.
Chcieliśmy znaleźć taki ton i rytm mówienia, jakim posługuje się przeciętny widz.
Mogłaś liczyć na pomoc innych, bardziej doświadczonych aktorów?
Miałam ogromny komfort pracy ponieważ moim partnerem scenicznym był Paweł Ciołkosz, który okazał się być niesamowicie dojrzałym
i wyrozumiałym aktorem. Mimo różnicy wieku i doświadczenia (Paweł
gra w Och-Teatrze u Krystyny Jandy – przyp. red) traktował mnie bardzo
po partnersku, a w gorszych momentach okazywał ogromne wsparcie
i uświadamiał, że taki sam stres i takie same rozterki jak
ja przeżywają doświadczeni aktorzy. Chwile zwątpienia dotyczą również osób, które od lat pracują
na scenie. Reżyserem spektaklu jest Waldemar Zawodziński. Przez 23 lata pełnił funkcję dyrektora artystycznego teatru Im.
Stefana Jaracza w Łodzi. Na drugim
roku mojej edukacji w szkole filmowej był moim profesorem w ramach
zajęć ze scen klasycznych. To również dawało mi duże poczucie
bezpieczeństwa, ponieważ miałam świadomość, że wybierając
mnie do tej roli wierzy w moje
możliwości, zna moje środki aktorskie. Nie odczuwałam presji,
że na starcie muszę coś reżyserowi dodatkowo udowadniać. Próby minęły w bardzo komfortowej
atmosferze, ciężko wyobrazić sobie
lepsze warunki do pracy nad pierwszą
pełnowymiarową teatralną kreacją.
Można powiedzieć, że jest to początek
twojej kariery aktorskiej, mimo że huczny debiut masz już za sobą. Mogliśmy Ciebie oglądać
w 2001 roku w roli Nel – w świetnej ekranizacji powieści
Henryka Sienkiewicza „W Pustyni i w puszczy”. Rola Nel była jednak zupełnie czymś inny niż występy na deskach teatru. Pomogła Ci
w życiu czy może Nel jest dzisiaj Twoim przekleństwem?
Nauczyłam się rozróżniać te dwie kwestie - czyli to jak rola Nel wpłynęła
na moje życie prywatne i to, jak wpływa lub może wpłynąć na moje życie zawodowe. Traktuję moją dziecięcą przygodę jako ogromną szansę,
która sprawia, że na tym przepełnionym zdolnymi, pełnymi pasji ludźmi
rynku, ja - gdzieś na starcie - nie jestem anonimowa. Ostatnio poznałam
Jana Komasę, który powiedział trzy fajne i ważne słowa: „perseptiondriven business”. Oznacza to, że aktorstwo to zawód, który opiera się na
rejestrowaniu swojej osoby w pamięci innych ludzi. Kiedy raz zafunkcjonowało się w zawodzie, łatwiej ubiegać się o kolejne role. Choćby dlatego, że ludzie zwyczajnie pamiętają twoją twarz. A najchętniej wybiera
się coś, co się już zna.

dialogi i gesty zaczynają ożywać właśnie w kontakcie z widzem, który
w moim odczuciu wpływa nawet na rytm i intensywność wydarzeń scenicznych. Aktor, jeśli jest wyspany i w dobrej kondycji, jest bardzo wrażliwy na reakcje widowni. Myślę, że mniej lub bardziej świadomie sugeruje
się tym, jaką energię wysyła do niego publika. Zakochałam się w teatrze,
bo okazał się żywą materią. Każde przedstawienie, które do tej pory zagraliśmy było zupełnie inne. Wierzę w to, że było tak właśnie ze względu
na inny skład osób, które nam przez ten wieczór towarzyszyły.
Poznałaś już trochę świat celebrytów, powoli – chcąc nie chcąc
– w niego wkraczasz. Jak Ci się podoba? Myślisz, że mogłabyś się
w nim odnaleźć? Masz z pewnością już swoje spostrzeżenia.
Nie wydaje mi się, że wkroczyłam w celebrycki świat. Tak jak mówiłam,
aktorstwo to kierunek sztuki, któremu sprzyja „bywanie” w obiegu,
ponieważ bezpośrednio przekłada się to na popularność, a ona z kolei
sprawia, że aktor dostaje więcej propozycji. Dlatego nie dziwię się osobom, które poświęcają część prywatnego czasu na wyjścia na branżową
czy mniej branżową imprezę. Wiele osób traktuje to jako element swojej
pracy, a nie chęć ogrzania się w blasku reflektorów – raczej narzędzie,
które przyczynia się do zawodowego rozwoju. Jednak póki mogę, staram
się sobie bez tego narzędzia radzić. Biorę udział w bardzo interesujących
teatralnych projektach teatru Szwalnia czy w ramach fundacji Kamila
Makowiaka i daję się poznać publiczności złaknionej artystycznych, może mniej powierzchownych i komercyjnych wrażeń. Póki co mi to odpowiada.
Jak będzie wyglądała Twoja najbliższa
przyszłość?
Jestem na etapie kończenia Łódzkiej
Szkoły Filmowej, więc skupiam się
na premierach z nią związanych.
W wolnym czasie jeżdżę na castingi
do Warszawy, albo na takie, które
odbywają się w Łodzi. W grudniu
zaczynamy pracę nad dyplomem
teatralnym z Łukaszem Kosem,
który tworzy genialne widowiska
teatralne. Ogromnie się z tego powodu cieszę. Ruszyły już również
zdjęcia do filmu dyplomowego,
którym przewodniczy Łukasz Barczyk. Gram tam rolę treserki lwów,
więc motyw afrykański nadal mi w życiu towarzyszy.
Czujesz się wciąż szczecinianką? Czy z racji tego, że pracujesz i mieszkasz już gdzie indziej, zmieniło się Twoje podejście?
Kocham Szczecin! Mieszkałam w Warszawie, w Łodzi,
ogrom czasu spędziłam też we Wrocławiu, i mogę śmiało powiedzieć,
że to u nas czuję się najlepiej. Nie jest ani za duży, ani za mały. Zna się
w nim dużo ludzi, a jednak nie wpada na przyjaciół idąc z rana do sklepu
w dresach. Jest niezobowiązujący, swobodny, nie jest przytłoczony tradycją i niewypalony nowoczesnością. Otwarty, tolerancyjny, przyjazny.
I zielony. Jest cudowny. W 2001 roku dostałam od miasta tytuł Ambasadora Miasta, z czego jestem bardzo dumna.
Mamy grudzień, czas prezentów… Co mogę Tobie życzyć w nadchodzącym nowym roku?
W tym roku zapach świąt kroczy za mną już od połowy listopada.
A może to po prostu tęsknota za domem. W święta marzy mi się spędzenie czasu z moją ukochaną rodziną. Odpoczynek przy dobrych filmach
i wspólne rozmowy o planach na nowy rok. Największe marzenie? Może
po prostu żyć w zgodzie ze sobą... I dużo słodyczy!

Swoją przyszłość wiążesz bardziej z teatrem czy może wolałabyś
być bardziej aktorką znaną z kina i telewizji?
Tego życzę i dziękuję za rozmowę.
Decydując się na szkołę filmową byłam przekonana, że moje miejsce jest
przed kamerą. To tam czuję się najswobodniej. Jednak, gdy zaczynałam
pracę nad spektaklem „Wywiad”odkryłam na czym polega magia teatru.
Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: Marcin Watemborski
Wszystko, co powstaje na scenie tworzy się wobec widza – publiczność
staje się żywym świadkiem umówionych sytuacji. Wymyślone na próbie
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Magiczny powrót
do przeszłości

PRESTIŻ
PATRONUJE

Ostatnie sezony to powroty starych brzmień. Sięgamy co raz chętniej w przeszłość z sentymentu i z tęsknoty za muzyką, która miała duszę, klimat
i elegancję. Mieliśmy renesans garażowego rocka i folkowych pieśniarzy, przyszła pora na big bandy. W Szczecinie światło dzienne ujrzał projekt
muzyczny Jackpot & Floating Orchestra. Big band złożony z kilkunastu muzyków (płytę z ich aranżacjami świątecznej piosenki amerykańskiej
dołączyliśmy do tego numeru Prestiżu) został zainicjowany przez Kasię Buję i Macieja Kazubę, czyli duet Jackpot.

O

rkiestra dęta – ta z ulicznych parad i pogrzebów w Nowym
Orleanie – towarzyszy jazzowi od samego początku jego
istnienia. Hasło big band przywołuje skojarzenie z klasycznym jazzem, grupą świetnie ubranych ciemnoskórych muzyków dmących w trąby i saksofony. W latach 20. i 30. minionego wieku jazzband był jednym z symboli szybkości i nowoczesności. Własne
zespoły mieli Louis Armstrong i Duke Ellington, a tacy swingujący biali
leaderzy jak Benny Goodman, Glen Miller i George Gershwin grali najpopularniejszą taneczną muzykę swoich czasów, która zresztą do dzisiaj
potrafi porwać do tańca.

w zespole Szczecińska Dziewiątka, Janusz Jędrzejewski, kontrabasista,
zwiedził cały świat, Tomek Dąbrowski i Dawid Głogowski, trębacze, Paulina Wysocka, puzonistka, Maciej Strycharczyk oraz Maciej Marcinkowski grający na saksofonach. Sekcja rytmiczna to Krzysztof Baranowski,
fortepian, Janusz Jędrzejewski na kontrabasie, Kuba Fiszer na perkusji,
Maciej Kazuba na gitarze. Śpiewa Kasia Buja. Orkiestrę wspiera Henryk
Sawka, autor oprawy graficznej płyty oraz Łukasz Nyks, który realizuje
klipy. – Pomysłodawczynią jest Kasia, to było jedno z jej marzeń, nagrać
płytę z big bandem – wspomina z uśmiechem Krzysztof Baranowski. –
Pierwsze spotkanie przy stoliku i kawie było bardzo wesołe, już samo
to, że udało się zebrać w jednym miejscu i czasie tylu znakomitych muPrzenieśmy się do Polski, w czasy okresu dwudziestolecia międzywojen- zyków dało nam wiele satysfakcji. Żartowaliśmy nawet, że nie powinninego. Jest rok 1928, siadamy przy stoliku w eleganckiej restauracji. Na śmy się w tak dużym gronie spotykać, bo jak coś wybuchnie to Szczecin
scenie pojawia się Orkiestra Artura Golda i Jerzego Petersburskiego. – zostanie bez artystów.
Okres międzywojenny to czas rozkwitu orkiestr i muzyki rozrywkowej
w Polsce. To czas Hanki Ordonówny, Mieczysława Foga, Zuli Pogorzel- Premierowy koncert Jackpot & Floating Orchestra zagra w Starej Rzeźni
skiej, Eugeniusz Bodo, Adolfa Dymszy i Aleksandra Żabczyńskiego. Roz- 16 grudnia. Zabrzmią tam najpiękniejsze piosenki świąteczne, między inbłyska gwiazda Henryka Warsa i wydawnictwa muzycznego „Syrena Re- nymi te, które znajdują się na płycie. Od przyszłego roku big band rozpocord” – wymienia Krzysztof Baranowski, pianista, kompozytor i aranżer, czyna pracę nad nowym projektem odnoszącym się właśnie do tradycji
kierownik muzyczny big bandu. – To między innymi magia takich opo- bigbandowej w Polsce.
wieści i tęsknota za atmosferą dwudziestolecia międzywojennego była
inspiracją powstania big bandu Floating Orchestra – dodaje.
W orkiestrze znaleźli się artyści z różnych muzycznych pokoleń. Piotr
Rutkowski, puzonista, pamięta czasy Kaskady, grał tam w 1968 roku
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Autor: Aneta Dolega / Foto: Jarosław Gaszyński

Bez Was nie byłoby tej płyty!
Wydawnictwo Prestiż
i Jackpot & Floating Orchestra
dziękują wszystkim za
pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Specjalista
od toru
i łóżek

To był rok rozczarowania, ale i wielkiej radości dla Kamila Kuczyńskiego, 31-letniego kolarza szczecińskiego Piasta. Pojechał na igrzyska
olimpijskie do Rio, ale był tylko rezerwowym w drużynie sprinterów. Jesienią powetował sobie „bezczynność” w Rio, wygrywając mistrzostwa
Europy w sprincie drużynowym, a następnie zawody Pucharu Świata w sprincie indywidualnym w Glasgow.

Z

ostatnich zawodów w Holandii powrócił do domu w Szczecinie,
gdzie w ciągu całego roku spędził ledwie... 35 dni. – Pozostały
czas zajęły mi zgrupowania, starty i podróże – mówi Kamil. –
Większość kolarzy prowadzi taki koczowniczy tryb życia.

Jeden rower na trzech braci

było tylko na kupno jednego – opowiada. – W warsztacie naprawczym
zobaczyłem informację o zapisach na treningi kolarskie. A, że z bratem
nie pojechaliśmy na obóz piłkarzy ręcznych, bo byliśmy zbyt młodzi, to
zapisaliśmy się na kolarstwo. Najpierw było górskie, później szosowe, aż
w 1997 roku trafiłem do klubu UKS Nadzieja Płock z nadzieją, że będę
odnosił duże sukcesy w tej dyscyplinie.

Do kolarstwa trafił mając 11 lat, dzięki temu, że musiał oddać rower W 2005 roku zdobył pierwszy raz mistrzostwo Europy w sprincie drużydo naprawy. – Używałem go razem z dwoma braćmi, bo rodziców stać nowym, a w 2009 przeniósł się na stałe do naszego miasta. Kolarstwo
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torowe nie jest dyscypliną, w której zarabia się krocie. Za triumf w Pucharze Świata w Glasgow, Kamil dostał raptem 600 euro. Jeśli wygrałby końcową klasyfikację w sprincie - a pozostały jeszcze dwa starty - to
może otrzymać dodatkową premię. Głównym źródłem utrzymania jest
stypendium z ministerstwa sportu, które teraz będzie miał większe, po
wygraniu tegorocznych mistrzostw Europy.

przed czy po zawodach. Ile udziału ma Grażyna w moich sukcesach?
Dużo, naprawdę dużo, bo jeździła z nami na zgrupowania przed igrzyskami. W domu też mnie masuje, jeśli trzeba, choć ostatnio to ja bardziej
masuję ją, bo ma problem z plecami. Nauczyła mnie podstawowej fizjologii mięśni i mogłem zaczynać – śmieje się Kamil. – Pomaga mi również
pod względem psychicznym, po jakimś niepowodzeniu na torze.

Nie widział misia ani węża

Marzenia o Tokio

– Kocham kolarstwo torowe i uprawiam je nie ze względu na pieniądze.
Gdybym tego nie lubił i nie sprawiało mi frajdy, dawno bym je porzucił
i poszedł do normalnej pracy – wyznaje kolarz Piasta. – Niektórzy zazdroszczą mi ciągłych podróży i zwiedzania świata, ale to nie do końca
prawda. Owszem, objechałem kawał świata, bo ze wszystkich kontynentów nie byłem tylko w Afryce, ale z tym zwiedzaniem jest dużo gorzej.
Byłem w Australii przez miesiąc na zgrupowaniu, ale poza hotelem i drogą na tor, widziałem niewiele. Ani misia koali nie widziałem, ani żadnego
węża, choć ponoć żyje ich tam bardzo dużo. Z kolei w Hongkongu na
zwiedzanie miasta zostało nam jedno przedpołudnie, bo akurat samolot
po zawodach mieliśmy wieczorem – tłumaczy.

Grażyna ma udział w sukcesach swojego chłopaka, a on w sukcesach innych, bo już próbuje trenerskiego chleba. Od ponad dwóch lat przygotowuje do startów tandem kolarski Aleksandra Tecław - Iwona Podkościelna, które na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio sięgnęły po złoty medal.
Po odpowiednim relaksie i masażu kolarz Piasta na pewno będzie świetnie przygotowany do nowego sezonu, w którym najważniejszą imprezą
będą kwietniowe mistrzostwa świata w Hongkongu.

– Chyba bardziej nastawię się na sprint indywidualny – planuje Kuczyński. – Bo oprócz zwycięstwa w Glasgow, już wcześniejsze przełamanie
bariery 10 sekund świadczy, że mam rezerwy w tej konkurencji. Zamierzam ścigać się co najmniej do igrzysk w Tokio, bo doświadczenie to atut
Po całym zwariowanym sezonie olimpijskim dopiero w listopadzie spę- w sprincie. Poza tym w Polsce coraz bardziej przychylnym okiem patrzy
dził dwa tygodnie w Szczecinie, a że nie lubi bezczynności to zajął się się na naszą dyscyplinę i inwestuje coraz większe środki. To też mnie
budową łóżka z euro palet.
motywuje. Brytyjczycy wyprzedzili resztę świata głównie dzięki lepszemu sprzętowi, ale na torze można ich dogonić – kończy z optymizmem
– Postanowiłem sobie, że muszę coś zrobić własnymi rękami, oprócz mistrz Europy ze Szczecina.
trzymania kierownicy od roweru – mówi pół żartem. – W internecie
znalazłem projekt takiego łóżka. Po dostarczeniu palet zająłem się ich
montażem. Jeśli ja dałem radę, to każdy inny też sobie poradzi, a jest
naprawdę bardzo wygodne do spania – mówi dumny ze swojego dzieła.
Autor: Jerzy Chwałek / Foto: Dagna Drążkowska
Jego dziewczyna Grażyna jest z zawodu fizjoterapeutką, a to prawdziwy
skarb dla wyczynowego sportowca, bo na masaż może liczyć nie tylko
reklama

Szybcy
i bezpieczni
Bezpieczna i szybka jazda po lodzie, śniegu, mokrej, nierównej nawierzchni, czy mokrych i bardzo śliskich liściach. Samochody marki BMW
świetnie sobie z tym radzą dzięki właściwościom systemu xDrive. Śmiało można stwierdzić, że to napęd na cztery koła, który zrewolucjonizował
świat motoryzacji.

K

iedy oglądamy filmowe pościgi samochodowe nierzadko marzymy by być jak ci geniusze kierownicy, którzy wychodzą
cało z każdego ostrego zakrętu czy nieprawdopodobnego
poślizgu. Oczywiście nie namawiamy was do popisów kaskaderskich ale czasem sytuacja na drodze wymaga od nas nie tylko dobrego refleksu. Otóż napęd xDrive zapewnia nie tylko wymierne korzyści
podczas jazdy, ale dzięki szybkim reakcjom również wyższy poziom bezpieczeństwa we wszystkich niekorzystnych warunkach na drodze. Jak
to działa?
System xDrive rozdziela siłę napędową w sposób płynny między oś
przednią i tylną. Mechanizm potrafi natychmiast rozpoznać potrzebę
zmiany rozdziału siły napędowej i szybko zareagować. W trybie „on
road” odbywa się to z reguły jeszcze przed ewentualną utratą przyczepności koła. Dzięki temu podczas dynamicznego pokonywania zakrętów
xDrive przenosi na obie osie optymalną w danym momencie siłę napędową, redukując nadsterowność i podsterowność pojazdu.
Na drogach utwardzonych układ xDrive oferuje znacznie lepszą zwinność auta i większe bezpieczeństwo jazdy. Ponadto ten system ułatwia
poruszanie się na nieutwardzonych lub śliskich nawierzchniach, ponieważ w przypadku utraty przyczepności jednego z kół siła napędowa kierowana jest natychmiast na pozostałe koła.
O napędzie xDrive mówi się, że jest inteligentny. Jakkolwiek to słowo
często jest nadużywane to w tym przypadku pasuje. W przeciwieństwie
do innych napędów na cztery koła reagujących dopiero wtedy, gdy koła
zaczną boksować, czyli kręcić się w miejscu, xDrive potrafi analizować
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polecenia kierowcy. Jest więc na swój sposób inteligentny. Przykładowo
na podstawie położenia pedału gazu rozpoznaje sytuacje, w których napęd na wszystkie koła jest pożądany. W rezultacie działanie systemu napędu na cztery koła ma miejsce zanim powstanie poślizg. Cóż, bohaterowie filmowej serii „Fast & Furious” nie pogardziliby takim wynalazkiem…
System napędu na wszystkie koła BMW xDrive zadebiutował w 2003
– wraz z wprowadzeniem na rynek motoryzacyjny pierwszej generacji
BMW X3. Od tego czasu system stosowany jest opcjonalnie lub standardowo we wszystkich seriach modelowych BMW i BMW M. Wraz z wprowadzeniem systemu xDrive narodziła się zupełnie nowa technologia napędowa – pierwszy regulowany elektronicznie napęd na wszystkie koła.
Od tej chwili napęd xDrive był stale rozwijany, ulepszany i optymalizowany, jednak jego podstawowa koncepcja do dziś pozostała niezmieniona. W odpowiedzi na wyraźnie rosnący popyt na samochody z napędem
na wszystkie koła firma BMW w ostatnich latach znacząco rozszerzyła
ofertę modeli z napędem xDrive. Podczas gdy w roku 2009 w cennikach
BMW można było znaleźć 34 warianty modelowe z tym napędem, dziś
możemy wybierać spośród aż ponad stu różnych wariantów. Oznacza to,
że dzisiejsza oferta BMW w blisko 50 procentach składa się z pojazdów
z napędem xDrive. W tym przypadku jechać szybko znaczy tyle samo co
bezpiecznie.

Autor: Aneta Dolega / Foto materiały prasowe
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski
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Mercedes GLC 220 d 4MATIC Coupé
Pojemność silnika 2143 cm3
Moc silnika 170 KM
Prędkość maksymalna 210 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h 8,3 s.
Skrzynia biegów automatyczna
Minimalne zużycie paliwa 5l/100 km
Średnie zużycie paliwa 5,4/100 km
Cena od 206 tysięcy złotych

Komfortowo
i sportowo
Ma 170 koni mechanicznych, jego spalanie potrafi zejść poniżej 5 litrów na 100 kilometrów. Jest niezwykle funkcjonalny, ma sportowe zacięcie,
a jednocześnie potrafi być naprawdę ekonomicznym autem. I na dodatek jest Mercedesem. Czy można chcieć czegoś więcej?

N

owy Mercedes GLC Coupé łączy muskularną sylwetkę SUV-a z dynamicznymi kształtami coupe. Szerokie nadwozie
oraz zorientowane poziomo lampy tylne nadają autu śmiałe,
mocne oblicze. Osłona chłodnicy o strukturze diamentowej
z centralnie umieszczoną gwiazdą i jedną listwą już od pierwszego spojrzenia podkreśla jego sportowy charakter. To tylko jeden z wielu detali
czyniących to auto niezwykłym – od linii dachu, poprzez muskularny design tyłu nadwozia, aż po standardowe 18-calowe aluminiowe obręcze
kół.
Czysta dynamika
Wnętrze auta wyznacza nowe wzorce – standardowe siedzenia pokryte sztuczną skórą i miękkie w dotyku powierzchnie zachwycają w równym stopniu kierowcę i pasażerów. Konsola środkowa jest nowocześnie
oszczędna, zdobią ją czarne elementy ozdobne o wyglądzie lakieru fortepianowego, natomiast na desce rozdzielczej nowoczesny charakter
nowego GLC Coupé odzwierciedla poziomy element ozdobny pokryty
srebrnym chromowaniem.
Wygląd i wyposażenie auta jest ucieleśnieniem czystej dynamiki, jednak
za nim kryje się coś jeszcze więcej: przestrzeń i elastyczność większe
niż w jakimkolwiek innym sport coupé. Po złożeniu siedzeń tylnych przestrzeń bagażowa ma maksymalną pojemność 1205 litrów. Przyjrzyjmy
się teraz wyposażeniu, również ono jest imponujące. Automatyczna
skrzynia biegów z dziewięcioma biegami do jazdy w przód zapewnia
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wydajność, komfort i dynamikę na całkiem nowym poziomie. Zachwyca jeszcze szybszymi i łagodniejszymi zmianami biegów. Jednocześnie
skrzynia 9G-TRONIC przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa. Przyjemność z jazdy w każdych warunkach zapewnia napęd na cztery koła.
Jeszcze bardziej bezpieczny
W nowym Mercedesie znajdziemy mnóstwo elementów zwiększających
bezpieczeństwo. Mamy system Adaptive Brake z funkcją Hold, czyli osuszaniem tarcz hamulcowych i asystentem ruszania na wzniesieniu. Attention Assist monitoruje zachowanie kierowcy i ruchy kierownicą. Jeśli
zarejestruje przy tym określone wzorce zachowań, pojawiające się często przy pogłębiającym się zmęczeniu, sygnalizuje to dużym symbolem
filiżanki kawy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zintegrowanej tablicy
wskaźników oraz sygnałami dźwiękowymi. Nie musimy już martwić się
o jakość naszych hamulców. W przypadku zużycia okładzin poinformuje
nas o tym wskaźnik ich zużycia. Następnym pomocnym rozwiązaniem
jest aktywna ochrona przed najechaniem na pojazd jadący z przodu.
Collision Prevention Assist Plus to przewidujący system wspomagania
jazdy, w którym połączono radarowe ostrzeganie o zbyt małej odległości, wspomaganie hamowania przez adaptacyjnego asystenta układu
hamulcowego oraz funkcję samoczynnego hamowania częściowego.
Są również systemy stabilizujące tor jazdy ESP z asystentem bocznego
wiatru, asystent dynamicznej jazdy na zakrętach ESP, system ochrony
pieszych z aktywną maską silnika, system kontroli ciśnienia w oponach
czy mnóstwo poduszek powietrza.

A jak z funkcjonalnością? Dzięki dwóm dużym, okrągłym wskaźnikom
i centralnemu kolorowemu wyświetlaczowi wielofunkcyjnemu o przekątnej ekranu 13,97 cm, zintegrowana tablica wskaźników wizualizuje
wszystkie ważne informacje w polu widzenia kierowcy. Wskaźnik ECO
wspomaga paliwooszczędny sposób jazdy. Komputer podróżny dostarcza ważnych informacji na temat eksploatacji pojazdu. Pozwala między
innymi wywoływać informacje o zasięgu, a także średnim oraz chwilowym zużyciu paliwa i prezentuje je na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
Do komfortowej obsługi służą przyciski na kierownicy. Nawigacja, telefon, audio, wideo, Internet – system obsługi urządzeń dodatkowych i nawigacji Comand Online daje kierowcy kontrolę na tymi i wieloma innymi
funkcjami. Wskazania widoczne są w wysokiej rozdzielczości i w kolorze
na wyświetlaczu multimedialnym o przekątnej ekranu 21,3 cm. Obsługę
ułatwia wielofunkcyjna, obszyta skórą kierownica. Wyświetlacz pomoże nam również w parkowaniu. Podłączone są do niego bowiem kamery
parkowania czy cofania.

O wyposażaniu, schowkach, innowacyjnych rozwiązaniach Mercedesa
GLC Coupé można opowiadać godzinami. Pewne jest to, że samochód
ten nadaje się zarówno do poruszania się po mieście, jak i długich, dalekich, rodzinnych podróży. Dzięki przełącznikowi Dynamic Select, który
pozwoli dotknięciem palca wybrać styl jazdy: komfortowy, sportowy,
bardzo sportowy, wydajny lub zindywidualizowany zachwyci nawet
najbardziej wymagających kierowców. Tym bardziej, że do wybranego
programu system dostosuje określone parametry, takie jak charakterystyka pracy silnika, skrzyni biegów i układu kierowniczego.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Dagna Drążkowska
WIĘCEJ W E-WYDANIU NA
ISSUU.COM/prestizszczecinski

Przyjemność z jazdy zwiększy także wiele innych przydatnych rozwiązań. Mamy elektrycznie regulowane przednie fotele, dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewane przednią i tylną szybę. Jest
również system 20CD. Ten system multimedialny łączy rozrywkę, informacje oraz komunikację. Audio 20 CD oferuje dostęp do Internetu, radio,
podwójny tuner i odtwarzacz CD. Łączy się z urządzeniami przenośnymi
przez interfejs Bluetooth i w połączeniu z innymi elementami wyposażenia daje możliwość nawigacji. A ta również jest z najwyższej półki –
Garmin Map Pilot. Wskazania map w standardzie Garmin widoczne są
w wysokiej rozdzielczości i w kolorze na dużym wyświetlaczu systemu
multimedialnego z dodatkowymi wskazówkami nawigacyjnymi na zintegrowanej tablicy wskaźników. Orientację ułatwiają widoki 3D z dokładną prezentacją dróg i budynków oraz realistyczny asystent pasa ruchu
i skrzyżowań. Wszystko uzupełnia system nagłaśniający z pięcioma głośnikami i technologią Frontbass. Gwarantuje doskonały i zrównoważony
dźwięk. Głośniki basowe zintegrowane są w nadwoziu samochodu.

Motoryzacja

41

Samochód
u kosmetologa
Miłośnicy motoryzacji, kolekcjonerzy niszowych aut sportowych
i zabytkowych, jako ogromnie ważny element swojej pasji
postrzegają nienaganny wygląd pojazdu. Wyspecjalizowane firmy
spełniają ich oczekiwania, dostarczając specjalne usługi. Do tych usług
należy autodetailing, czyli zaawansowana kosmetyka aut w zakresie
kompleksowego: czyszczenia, renowacji i konserwacji pojazdu lub jego
elementów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Takie usługi świadczy
Mariusz Tucholski, właściciel Firmy Carglow AutoDetail & Smart Repair.

Na przykładzie Porshe Carrera 911 pokazujemy krok po kroku kosmetykę tego kultowego samochodu.
1. Luksusowa pielęgnacja lakieru. Polega na dogłębnym oczyszczeniu
i bezpiecznym usunięciu przywartych zanieczyszczeń drogowych. Nie
uszkadzamy i nie rysujemy delikatnej powłoki lakierniczej. Przywracamy
lakierowi gładkość. To pierwszy i niezbędny krok przygotowujący auto
do dalszych prac.
2. Profesjonalne polerowanie, to inaczej wieloetapowa korekta lakieru,
dzięki której usuwamy koliste ryski, zmatowienia i ślady eksploatacji. Zużytym lakierom, przywracamy idealną strukturę i wydobywamy połysk.
3. Osiągnięty efekt zabezpieczamy ekskluzywnymi woskami lub powłokami ceramicznymi opartymi o nanotechnologię. Nasza jakość i trwałość efektu jest certyfikowana i objęta gwarancją.

Foto: Dagna Drążkowska/ Barwy Bieli

4. Detailingowa pielęgnacja aluminiowych felg, polega na usuwaniu za
pomocą delikatnych kosmetyków o neutralnym odczynie pH, zanieczyszczeń takich jak smoła czy wbite opiłki metali. W ten sposób nie
uszkadzamy i nie rysujemy powłoki lakierniczej na felgach. Następnie
zabezpieczamy felgi powłokami ceramicznymi, odpornymi na temperatury do 1300’C.
5. Kompleksowa i profesjonalna pielęgnacja tapicerki welurowej i skórzanej. Do tego celu stosujemy kosmetyki renomowanych i najbardziej
cenionych producentów chemii przeznaczonej do autodetailingu. Zabiegi są całkowicie bezpieczne dla delikatnych tworzyw tapicerki jak i dla
zdrowia użytkowników pojazdu.
6. Renowacja tapicerki skórzanej, profesjonalne usuwanie zabrudzeń
i ubytków w zabarwieniu. Stosujemy zaawansowane technologie Smart,
dzięki którym trwale i efektownie regenerujemy uszkodzoną skórę, nadając jej pierwotny wygląd i miękkość.
7. Detailing obejmuje również pielęgnację zewnętrznych tworzyw takich
jak plastik, szkło i komora silnika. Złożone procesy oczyszczania i zabezpieczenia specjalnymi odżywkami, nadają trwały i estetyczny wygląd.

AutoDetailing&SmartRepair
ul.Dąbska 75, 70-789 Szczecin
tel. 501 377 438, www.carglow.pl
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Prezentacja

Auto pod
dobrą opieką
Są rzeczy, na których nie warto oszczędzać, bo mają nam służyć przez długi czas. Takie są samochody. Kiedy auto wymaga przeglądu, bądź
naprawy często kierujemy je do przypadkowego warsztatu samochodowego nie wiedząc do końca w jakim stanie z niego wyjedzie. Wbrew
stereotypom, autoryzowane serwisy wcale nie są droższe. Wręcz przeciwnie, często za taką samą cenę, jakość obsługi klienta i spektrum
oferowanych udogodnień jest dużo większe.
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S

tawiamy na kontakt z klientem. Przypominamy mu, że na przykład kończy się przegląd, zbliża się okres wymiany opon, bądź
jakakolwiek usługa, która była z klientem umawiana – mówi
Jarosław Turtoń, dyrektor salonu Toyota Szczecin. – Do tego
pojechanie do klienta po samochód, gdy ten uległ usterce albo naprawienie go na miejscu, jeżeli jest taka możliwość, to usługi, które oferujemy
w standardzie, często odprowadzamy samochody po naprawie do domu.

jakości sprzętu, ale także np. z samochodu zastępczego, jeżeli jest taka
potrzeba. W Lexusie podkreślamy usługę door-to-door i nawet do stu
kilometrów możemy samochód od klienta odebrać i dostarczyć mu auto
zastępcze – dodaje Krzysztof Dranikowski.

Autor: Aneta Dolega Kus / Foto: materiały prasowe

Klienci są informowani o promocjach oraz o nowych ofertach przygotowywanych przez salon np. na okoliczność premier czy inicjatyw sezonowych. Dwa razy do roku organizowane są Dni Otwarte serwisu, klienci
zapraszani są także do warsztatów, gdzie mogą zobaczyć w jakich warunkach odbywają się naprawy. – Często klienci wchodząc na serwis byli
pod wrażeniem, że w warsztacie może być tak czysto i schludnie – mówi
Jarosław Turtoń. – Teraz jest sezon na wymianę opon, robimy to na miejscu, klient może poczekać, wypić kawę, odbyć jazdę próbną nowym modelem. W tym sezonie mamy dodatkową promocję dla naszych klientów,
przy każdej wymianie opon przegląd bezpieczeństwa pojazdu jest gratis. Staramy się jak najbardziej ułatwić życie naszym Klientom.
Oszczędzanie na warsztacie samochodowym ma wpływ na wartość
samochodu. Auta serwisowane są zwykle rynkowo warte nawet 10%
więcej niż te, które w książeczce pojazdu nie mają pieczątek z autoryzowanego salonu. – Oferujemy programy lojalnościowe, oferujemy wnioski
dobrej woli na mocy, których wiele napraw pojazdów jest wykonywanych na koszt dealera bądź importera – mówi Krzysztof Dranikowski,
dyrektor salonu Lexus Kozłowski w Szczecinie. – Mechanik, doradca serwisowy są szkoleni z produktu, jakości obsługi klienta. Każdy mechanik
ma certyfikaty, doszkala się na bieżąco.
Obsługa klienta i dodatkowe usługi świadczone są wyznacznikiem jakości salonów autoryzowanych. – Warto wspomnieć o promocjach
sezonowych także pod takim kątem, że w zwykłym warsztacie zrobią
tylko to, o co poprosimy. Klient korzysta u nas z fachowości, najlepszej

Motoryzacja
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Ekskluzywne
podłogi winylowe
i dywanowe

Nowoczesne podłogi które proponujemy to produkty najwyższej jakości sprowadzane dla Państwa bezpośrednio z fabryk całego świata.
Dzięki naszym wykwalifikowanym grupom instalatorskim oferujemy profesjonalny montaż podłóg
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BATN A
FHU BATNA Sylwia Siudej
Szczecin, ul. Targ Rybny 4/2
tel. 91 421 27 23, 505 435 056
www.batna-wykladziny.pl

Design
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Nowy dom? To dobra decyzja!

Zrobimy wszystko by była najlepsza!
Najważniejszy jest Twój wybór, resztę zrzuć na nas…
wykonamy projekt Twojego domu
uzyskamy wszelkie niezbędne pozwolenia
dobierzemy najlepsze materiały budowlane
wybudujemy dla Ciebie dom
przekażemy klucze i zaprosimy Cię do środka

Nasze domy powstają:
• Siadło Dolne • Gumieńce

• Bezrzecze

• Na Twojej działce

Zaprojektujemy i wybudujemy Twój dom

Sprawdź nasze realizacje
www.tlsdeveloper.pl

Zajmiemy się wszystkim, a Ty odpocznij…

Biuro:

Kontakt:

TLS DEVELOPER, Szykuć Sp. J. tel. +48 601 561 777
ul. Langiewicza 28 U2

poczta@tlsdeveloper.pl

70-263 Szczecin

www.tlsdeveloper.pl

Opowieść
Wigilijna
Ś

więta Bożego Narodzenia jak z „Opowieści Wigilijnej” Karola
Dickensa. Ta dziewiętnastowieczna powieść jest wręcz szablonem idealnych świąt, również pod względem wyglądu.
Centrum Ogrodnicze Rajski Ogród co roku przygotowuje
ozdoby do naszych domów i ogrodów. Inspirowane brytyjskim designem i książką Dickensa tworzą kameralny, ciepły i wręcz bajkowy klimat. Urocze figurki zwierząt, aniołków i Mikołajów lampiony, aromatyczne świece, ozdobne bombki, a wszystko przyprószone śniegiem…
Brakuje tylko rozpalonego kominka w tle i zapachu grzanego wina.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska / Barwy Bieli
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ul. Struga 23

Zrób sobie prezent
Zapraszamy na przedświąteczne zakupy!

Rivièra Maison
ul. Struga 23, I piętro

70-784 Szczecin

tel. 601 753 692

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

riviera@kagstudio.pl

Łowcy
stylu

W tym cyklu szczecińska projektantka Kasia Hubińska i fotograf Dagna Drążkowska poszukują ciekawych
i niebanalnie ubranych szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was.
Marek Ziemianin jest współwłaścicielem firmy Caro Development Polska. Gra w tenisa, biega, jeździ na nartach,
wędruje po górach. Strój odpowiednio dobiera do okoliczności. Na co dzień ubiera się elegancko, ale swobodnie. Wybiera ubrania klasyczne.
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Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pan Marek lubi styl klasyczny i sportową elegancję. Codzienny strój do pracy to
dżinsy z czerwoną koszulą i dobrze dobrane granatowe, zamszowe buty, także
z czerwonym akcentem. Do tego duży zegarek i granatowa, sportowa marynarka. Na bardziej oficjalne wyjścia wybiera smoking z odważną czerwoną muchą.
Koszula ze spinkami i klasyczny zegarek dodają charakteru.

Foto: Dagna Drążkowska
Specjalne podziękowania dla Restauracji Bollywod Street Food, ul. Panieńska 20 za pomoc przy realizacji sesji.
Anna Petri pracuje w Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VitroLive w Szczecinie. Taniec obok pracy jest jej największą pasją. Moda
ma dla niej duże znaczenie i wyznacza styl ubierania, jednak modowe trendy śledzi z dystansem. Jest fanką klasycznego stylu oraz dobrze
dobranych dodatków.

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej.
Pani Anna przy swojej delikatnej, filigranowej sylwetce może sobie pozwolić na bardzo
wiele w ubiorze. Świadoma atutu jakim są zgrabne nogi, pięknie je podkreśla klasycznymi szpilkami w różnych kolorach oraz odpowiednią długością sukienek. Zestawiła prostą
sukienkę z awangardowym krojem bolerka i elegancką biżuterię. W stroju wieczorowym,
mocniejszym akcentem jest cekinowy dół sukienki i lakierowanie czarne szpilki. Na kolację ze znajomymi, wybrała sukienkę w kwiaty z odważnymi czerwonymi szpilkami.

Moda
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Magiczna
noc

M

akijaż sylwestrowy ma swój wyjątkowy charakter, tak jak
noc, w którą zdobi twarz kobiety. To czas szaleństw, na które możemy sobie pozwolić na nieco więcej. Przedstawiamy
Wam propozycje makijaży, które wyszły spod utalentowanych dłoni trzech wizażystek: Doroty Kościukiewicz-Markowskiej, Agaty Naniewicz i Agnieszki Ogrodniczak. W ostatnią noc roku będziemy
błyszczeć. Mocno podkreślone, soczyste usta, kuszące spojrzenie i rozjaśniona, pociągnięta złotem bądź srebrem twarz. Jeszcze odrobina teatralnego szaleństwa i możemy otwierać szampana.

ad
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Makijaż, fryzura: Aga Ogrodniczak
<< Foto: Joanna Jaroszek
Modelka: Magdalena Andruszkiewicz
>> Foto: Ola Gruszka Fotografia
Modelka: Oliwia Styczyńska

Moda
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Makijaż: Agata Naniewicz / Million Bells
Foto: Tomasz Paradto
Retusz: Agata Bonter
Modelka: Marta Konwent
Modelka: Justyna Bogochwalska

Moda
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Prezent dla
mężczyzny
Odwieczny problem rozwiązany! W końcu wiadomo, co kupić
chłopakom na prezent. Akcesoria dla mężczyzn ze sklepu For Him
doskonale nadadzą się pod choinkę i na każdą inną okazję.
Szukasz prezentu dla piłkarza, muzyka, bankowca, żołnierza, podróżnika, prawnika, żeglarza, lekarza, budowlańca, golfisty, a może miłośnika
wina lub motoryzacji? W For Him znajdziesz prezent dla nich wszystkich.
Właściciel doradzi, jak sprawić przyjemność mężczyznom w każdym
wieku. Znajdziemy tu eleganckie drobiazgi na Dzień Dziadka, Ojca czy
Chłopaka oraz na urodziny czy imieniny. Bez problemu wybierzemy także prezent na okazje wymagające specjalnej oprawy, np. obronę doktoratu czy inne oficjalne uroczystości. Do For Him w najbliższych dniach
warto jednak zajrzeć głównie po prezenty świąteczne. – Dla każdego
dobierzemy nietypowy upominek, dopasowany do jego zawodu lub zainteresowań – zaprasza Krzysztof Chochoł, właściciel sklepu. Mogą to być
zarówno klasyczne rozwiązania, jak np. eleganckie zestawy do golenia
czy cygar, papierośnice, wizytowniki, gustowne etui na zegarki, nowoczesne portfele holenderskiej marki Secrid, oryginalne skórzane paski
Pierre Cardin, breloki, ciekawe spinki do mankietów i krawatów (np.
z motocyklem, gitarą lub żaglówką), niebanalne męskie bransoletki czy
zestawy much i sznurówek, jak i gadżety w stylu retro (np. barki na alkohol czy zegarki). Nie brakuje też wyposażenia dla sportowców i podróżników, np. wysokiej jakości kubków termicznych i termosów, globusów,
kompasów, multinarzędzi czy śniadaniówek. Przedświąteczne zakupy
można sobie ułatwić korzystając ze sklepu internetowego.

Sklep stacjonarny: For Him
Szczecin, ul. Piłsudskiego 15
tel. 576 141 476, sklep@forhim.pl
/forhimszczecin
kt Sklep internetowy: www.forhim.pl

reklama

Wesołych Świąt
oraz
Szczęśliwego
Nowego Roku

KONSTELACJA KUCHNIA & WINO, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 8/1A (budynek przed dawnym kinem KOSMOS), tel. 572 663199
www.facebook.com/konstelacja.szczecin

Eleganckie i stylowe suknie
sylwestrowe,
wieczorowe
i koktajlowe
na każdą okazję...

Sukienka Badley Mischke 1600 PLN
Torebka 280 PLN
Buty Bebe 350 PLN

aleja Wojska Polskiego 22
tel: 91 425 27 70
/ VIP-Collection
www.vipcollection.pl
modelka: Monika Zielińska

Elegancja
Świąt,
szaleństwo
Sylwestra

N

Sukienka Marella 1239 PLN
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adchodzi zima, a wraz z nią zbliża się magiczny czas związany ze Świętami Bożego Narodzenia oraz przywitaniem
Nowego Roku. Z tej okazji Salon Marella przygotował niepowtarzalne stylizacje, w których wystąpiły urocze klientki
salonu: Pani Magda Miłoszewska i Ewa Poncyliusz. Znane od lat, klasyczne zestawienie czerni i bieli debiutuje w nowym, dziewczęcym
wydaniu. Koronkowe koszule w połączeniu z modnym w tym sezonie
foulardem to propozycja na spotkania w rodzinnym gronie. Natomiast
w czasie zabawy sylwestrowej warto pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa i ekstrawagancji. Premierowa kolekcja sukni wieczorowych linii Red Carpet włoskiego domu mody Marella to idealna propozycja dla
każdej, świadomej swoich atutów kobiety. Długie zwiewne suknie są
ręcznie wykańczane kamieniami, a asymetryczne kroje eksponują kobiecą sylwetkę. Wszystkie prezentowane stylizacje Marella stanowią
idealną propozycję na ten wyjątkowy dla nas wszystkich czas.Wraz
z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy wszystkim, aby uśmiech
gościł nie tylko na buziach, ale przede wszystkim w Waszych sercach.

Koszula Marella iBlues 639 PLN
Spódnica Marella 629 PLN
Buty Marella 1179 PLN

Sukienka Marella iBlues 1599 PLN
Buty Marella 1179 PLN

Moda
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Sukienka Marella iBlues 1389 PLN
Buty Marella 1179 PLN
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Suknia Marella Red Carpet 2049 PLN

Szczecin
al. Wojska Polskiego 20
/Marella Szczecin
tel. 91 433 06 37
Podziękowania za pomoc
w realizacji sesji
zdjęciowej dla restauracji

Sukienka Marella 979 PLN
Buty Marella 1079 PLN

Suknia Marella Red Carpet 2049 PLN
Buty Marella 1079 PLN

Moda
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markowa odzież dziecięca

Markowa odzież dziecięca i młodzieżowa
– odzież dziecięca i młodzieżowa
– bielizna dziecięca i młodzieżowa
– czapki, rękawiczki, szaliki
– odzież dziecięca

Stwórz girlandę swoich marzeń!
Zapraszamy po ogromny wybór Cotton Ball Lights:
ponad 50 kolorów w girlandach
na 10, 20, 35 i 50 świetlnych kul.

La Bambola

Szczecin, al. Wyzwolenia 58, tel. 505 046 135

www.labambola.home.pl

godziny otwarcia: pon.-pt. 10:30-18:30, sob. 10:00-15:00

/ labambolaszczecin

Foto: Materiały prasowe

Zabawa
w ciepło-zimno

P

rawdziwa zima – taka ze śniegiem i mrozem sprawia, że nawet
zwykły spacer może być wielką przyjemnością. Pod warunkiem jednak, że przed chłodem bronią naszych pociech odpowiedni strój i akcesoria. Do wyboru są dzisiaj nie tylko kurteczki, ale też wygodne – zarówno dla rodziców, jak i dziecka – śpiworki,
kocyki czy na przykład mufki, które, wykorzystując niesamowitą paletę
kolorów i wzorów, tworzą prawdziwą modę. Po zdjęciu wszystkich ciepłych ubrań w domu również możemy rozkoszować się bezgraniczną

zabawą. Tam, zanurzając się w świat swoich ulubionych zabawek, dzieci
niejednokrotnie poprzez zabawę zaliczają kolejne kroki edukacji.
Zapraszamy serdecznie do Pink & Blue Baby Store, gdzie dostępne są
zarówno cieplutkie ubranka dla naszych pociech, praktyczne akcesoria,
jak i edukacyjne drewniane zabawki we wszystkich kolorach tęczy.

kt

Moda
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Pink & Blue Baby Store
Szczecin, ul. Ks. Bogusława X 42/1
/pinkandbluebabystore

Moda
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www.eintopf.pl

Święta na języku
Święta Bożego Narodzenia to zazwyczaj ten sam albo podobny zestaw dań. Dominują
pierogi, barszcz, uszka, a z ryb karp. Nikt jednak nie powiedział, że to zestaw obowiązkowy,
warto poeksperymentować w kuchni, zmienić trochę menu, a święta pozostaną
niezapomniane. Nie każdy gustuje w tłustym karpiu czy rybie po grecku. Nasz kulinarny
duet Eintopf ma dla Was wyjątkowo pyszną alternatywę, a że oni nigdy się nie mylą i trafiają
w nasze podniebienia, nie tylko od święta… Zresztą sprawdźcie sami. Smacznego!

Krem z wędzonego
łososia i pstrąga
Składniki:
» 150 g wędzonego łososia
» 150 g wędzonego pstrąga
» 2 łyżki oliwy
» 3 łyżki masła
» 3 marchewki, posiekane

74

Kulinaria

» 3 pory (tylko białe części), posiekane
» 3 ząbki czosnku, posiekane
» 1 L wywaru rybnego bądź
warzywnego
» 200 ml śmietany 30%
» sól, pieprz

» Na głębokiej patelni rozgrzejcie oliwę razem z masłem, wrzućcie pora,
czosnek, podsmażcie, dodajcie marchewkę, wymieszajcie, podsmażcie
jeszcze chwilę. Zalejcie wszystko wywarem. Gotujcie aż warzywa będą
miękkie, ok. 15 minut. Dodajcie połowę ryby, zmiksujcie wszystko na
możliwie gładką masę. Dolejcie śmietanę, wymieszajcie i wstawcie znów
na chwilę na ogień. Doprawcie solą i pierzem. Podawajcie z pozostałymi
kawałkami ryby. My dodatkowo zrobiliśmy gwiazdki z ciasta francuskiego. (posmarujcie je przed wstawieniem do pieca rozbełtanym jajkiem).

Dorada
pieczona
z fenkułem,
pomarańczami
i oliwkami
Składniki:
» 1 dorada, nasza miała oko. 250 g
» 1 fenkuł (koper włoski), pokrojony
w cienkie plastry, wzdłuż
» 3 ząbki czosnku
» 1/3 szklanki białego wytrawnego wina
» 1/4 szklanki soku wyciśniętego
z pomarańczy
» 1 pomarańcza, skórki wykrojone wzdłuż,
miąższ pokrojony w plastry
» 1/2 szklanki oliwek czarnych i zielonych
» kilka owoców kaparów
» 1 liść laurowy
» sól, pieprz
» oliwa

» R
 ozgrzejcie piec do 200’C. Na głęboką patelnię/naczynie żaroodporne wlejcie 1 łyżkę
oliwy, podgrzejcie, wrzućcie fenkuł razem
z czosnkiem, smażcie mieszając ok 4 minuty.
Dodajcie wino, gotujcie ok 1 minuty. Dodajcie
sok i skórki z pomarańczy, wymieszajcie, gotujcie ok 2 minut. Posólcie i popieprzcie, zdejmijcie z ognia. Doradę posólcie i popieprzcie,
wyłóżcie na miksturę z fenkułu, polejcie 2
łyżkami oliwy, wyłóżcie plastry pomarańczy,
oliwki, do płynu włóżcie liść laurowy. Pieczcie ok 30-40 minut, w zależności od grubości
ryby. Przed podaniem wyjmijcie liść laurowy.
Dodajcie klika kaparów.

Smacznych i udanych Świąt!

E

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

EINTOPF
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Kulinarne
Jasna forma, przestronne wnętrze, niewyszukana elegancja, domowy wystrój kontrastujący z industrialnymi elementami i efektowna ściana
przedstawiająca portowe żurawie. A na deser, najpiękniejszy widok w Szczecinie na bulwary, Odrę i Stare Miasto. Kto widział, ten wie, o czym
piszemy. Zapraszamy do To i Owo, restauracji mieszczącej się na parterze Lastadii Office.
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to i owo
M

iło patrzeć jak ta część miasta się rozwija. Szczególnie
w cieplejszych miesiącach przyciąga coraz więcej ludzi
– mówi Magdalena Mrozowska-Sachryń, współwłaścicielka restauracji, a także jej dekoratorka. – Aranżując te
pomieszczenia chciałam zachować klimat tego miejsca, jednocześnie
wprowadzając odrobinę domowej atmosfery.
Atutem To i Owo, poza położeniem tuż przy nabrzeżu jest wystrój. Lokal
jest jasny i utrzymany raczej w tradycyjnym tonie, ale z wkomponowanymi bardzo surowymi elementami – na przykład rurami przebiegającymi
przez sufit.
– W powszednie dni tygodnia od rana do godz. 16 funkcjonujemy jako
bistro, codziennie proponując inne menu lunchowe. Korzystają z niego
głównie pracownicy Lastadii Office, okolicznych biur, zakładów i instytucji. Staramy się tak układać kartę, aby każdy znalazł w niej coś dla
siebie, także osoby, które nie jedzą mięsa czy są uczulone na któryś ze
składników. Sama nie mogę jeść wszystkiego więc doskonale rozumiem
jakie to bywa kłopotliwe – wyjaśnia Magdalena Mrozowska-Sachryń.
– Od popołudnia do wieczora jesteśmy wyłącznie restauracją ze stałym,
ale także bardzo urozmaiconym menu. Wynajmujemy także lokal na imprezy okolicznościowe: były u nas przyjęcia ślubne na kilkadziesiąt osób
jak i spotkanie firmowe. Robimy także cateringi.
Co zatem znajdziemy w karcie? Jak sama nazwa restauracji wskazuje –
to i owo. Jest zarówno tatar z polędwicy jak i z buraka, krem z dyni albo
zupa chorizo. Na talerzach w rolach głównych zobaczymy też halibuta,

ośmiornicę, kurczaka kukurydzianego i rzadko spotykaną w Szczecinie
hiszpańską paellę. Są też dania dla wegetarian, desery i specjalne menu
dla dzieci. Dań nie jest przesadnie dużo, ale za to są bardzo urozmaicone.
– Zadbaliśmy o to, aby menu nie było zbyt rozbudowane, stworzenie książki do czytania nie było naszą ambicją – uważa współwłaścicielka To i Owo. Startery, zwane przez nas „czekadełkami”, codziennie inne
tworzy nasz zespół kucharzy. Czekając na główne danie warto coś przekąsić, coś drobnego, wedle starej maksymy, że: „apetyt rośnie w miarę
jedzenia”.

Autor: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
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Grafika z książki
„How to Mix Drinks”
Jerrego Thomasa

Prezentacja

Drink, koktajl czy cocktail?
Okazuje się, że wszystkie te formy są prawidłowe. Nazwa ta dotyczy napoju mieszanego, który pierwotnie składał się z alkoholu, wody oraz cukru.
– Pierwsza pisana wzmianka o słowie „cocktail” pochodzi z 1803 r. Wzięła się od kogucich piór (ang. cock – kogut), którymi dekorowano pierwsze
drinki – opowiada Michał Łoziński, właściciel cocktail baru 17 Schodów.
Dwieście lat historii

Jak tworzyć koktajle

Kultura picia koktajli jest dużo starsza, niż mogłoby się nam wydawać.
Rozwijała się przez ostatnie 200 lat w Stanach Zjednoczonych i zachodniej Europie. – Za pierwszych barmanów można uznać marynarzy, którzy
mieszali swoją dzienną dawkę rumu z odrobiną soku z cytryny oraz przyprawami korzennymi – napój ten nazwano grogiem na cześć przeciwdeszczowego płaszcza używanego przez marynarzy w czasie sztormu – mówi
Michał Łoziński. Drugim napojem o wieloletniej tradycji jest Sazerac,
który został wymyślony w Nowym Orleanie ok. 1850 roku przez francuskiego farmaceutę. Dr Peychaud połączył kilka składników uważanych
w tamtych czasach za lekarstwa – cognac (lekarstwo na depresję), absynt
(środek na reumatyzm) oraz krople żołądkowe własnej produkcji. Popularność Sazeraca wzrosła ponownie, gdy wystąpił w filmie „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona” z Bradem Pittem w roli głównej. Jeszcze dłuższą
karierę ma znany przez wszystkich i lubiany koktajl Mojito, którego początki sięgają 1586 roku, kiedy sir Francis Drake, kapitan statku, stworzył
napój z połączenia miejscowego rumu z cukrem i aromatyczną miętą.

Ponad 150 lat temu w USA ukazała się książka, która miała ogromny
wpływ na postrzeganie koktajli. „How to Mix Drinks” autorstwa „ojca
wszystkich barmanów” Jerrego Thomasa do dzisiaj pozostaje interesującą lekturą dla każdego prawdziwego wielbiciela drinków. Znalazły
się w niej m.in. rozprawy na temat sposobów przygotowywania domowych syropów w wielu smakach, a także proporcji, w jakich należy je łączyć z alkoholami oraz świeżymi sokami. Choć na przestrzeni
tych 200 lat kultura picia koktajli miała swoje lepsze i gorsze chwile,
ta książka to wciąż obowiązkowa pozycja dla każdego szanującego się
baru, zwłaszcza że w ostatnich latach barmaństwo przeżywa niewiarygodny renesans. Dostęp do alkoholi, owoców, ziół i przypraw z całego
świata daje współczesnym barmanom ogromne możliwości. Korzysta
z nich też szczeciński cocktail bar 17 Schodów, który zaskakuje drinkami m.in. ze świeżą bazylią, z marchewką, liśćmi limonek lub… płatkami
śniadaniowymi.

reklama

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

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

Święta z bąbelkami
Prezentacja

Szukając idealnego prezentu pod choinkę, warto zajrzeć do sklepu z winami
firmy Wine Center. Nie tylko po podarunki, ale także po dawkę praktycznej
wiedzy o tym, jaki szampan czy wino musujące uświetni wigilijny wieczór
i sylwestra.

W

szystkie szampany to wina musujące, lecz nie wszystkie
wina musujące to szampany. Choć oba rodzaje charakteryzuje orzeźwiający smak, to istnieją pewne różnice.

Bąbelki bąbelkom nierówne
Nie dajmy się oszukać. Podczas gdy szampan może być wyprodukowany
jedynie we francuskim regionie Szampanii, wina musujące nie podlegają
takim restrykcjom. Swoją wyjątkowość szampan zawdzięcza szczepom,
które używane są do jego produkcji. Są to głównie Pinot Noir, Pinot Meunier oraz Chardonnay. Proces uprawy, zbiorów i produkcji objęty jest
restrykcyjnymi regulacjami. Wszystkie winogrona muszą być zbierane
ręcznie oraz wyciskane w specjalnych ochronnych warunkach. Szampan
może być sklasyfikowany jako rocznikowy Vintage, gdy wino tworzone
jest ze zbiorów pozyskanych w danym roku lub bezrocznikowy Non Vintage, gdy wino użyte do jego produkcji pochodzi z różnych roczników.
Dla określenia czy wino jest prawdziwym szampanem, czy też winem
musującym, potrzebna nam jest jedynie informacja o regionie, w jakim
zostało wyprodukowane. Wina musujące są bowiem produkowane na
całym świecie. Różnią się rozmiarem bąbelków czy też natężeniem smaku owocowego. Różne są także metody ich produkcji w zależności od
kraju pochodzenia. Najczęściej spotykane wina musujące to niemiecki
Sekt, włoskie Prosecco, hiszpańska Cava czy amerykańskie i inne niż
szampan francuskie wina musujące. Różnicę między tymi trunkami wyznacza również cena. Najdroższe szampany mogą kosztować tysiące
dolarów, podczas gdy wina musujące są bardziej dostępne. Cena uwarunkowana jest jakością winogron i metodami produkcji. Jeśli nasz budżet jest ograniczony lub zamierzamy użyć wina do koktajli, wówczas
wino musujące całkowicie zaspokoi nasze potrzeby. Eksperci ze sklepu
Wine Center, w którym znajdziemy bardzo duży wybór szampanów i win
musujących z różnych regionów winiarskich na świecie, zapraszają na
świąteczne zakupy, podczas których pomogą dobrać trunek odpowiedni
do naszych oczekiwań.

kt

reklama

Wine Center
Szczecin, ul. Ks. Bogusława 37/U2
www.winecenter.szczecin.pl
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Drodzy Czytelnicy
Niech wyjątkowy czas Świąt
Bożego Narodzenia będzie dla
Państwa okresem spokoju,
radości i pozytywnego
nastawienia. Chwile jakie
spędzą Państwo z najbliższymi
dostarczą siły na realizację
marzeń w Nowym Roku. Niech
ten wyjątkowy czas napełni
Państwa wiarą w piękno
świata, lepsze jutro i dobro
wszystkich wokoło.
Wyjątkowej świątecznej
atmosfery życzy zespół
Kliniki Zawodny.
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Badania profilaktyczne
Antykoncepcja
Choroby kobiece
Diagnostyka piersi
Niepłodność

Położnicze
Ginekologiczne
Jamy brzusznej
Tarczycy
Piersi

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

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

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA dr n. med. Piotr Hajdasz
występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup
towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz
Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu na zakup towarów
i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. O szczegóły
pytaj sprzedawcę lub sprawdź na www.santanderconsumer.pl

Plastyka
opadających powiek
Z wiekiem skóra wokół oczu się starzeje, a nasze spojrzenie traci młodzieńczy wygląd. Medycyna estetyczna szuka nowych sposobów na
zatrzymanie upływającego czasu, wykorzystując do tego najnowsze technologie. Dla osób, które unikają chirurgicznej interwencji z powodu
strachu przed operacją, medycyna znalazła rozwiązanie. Bez wypełniana, bez użycia skalpela czy lasera, ale z wykorzystaniem mikro wiązki
plazmy. Ta nowość w medycynie estetycznej jest świetna w korekcie powiek. Doskonała zarówno dla kobiet i mężczyzn.

Prezentacja

przed

po

P

lazma w fizyce jest czwartym stanem skupienia. To zjonizowany gaz, który w czasie zabiegu powstaje w obszarze łuku
elektrycznego pomiędzy igłą urządzenia, emitującą impulsy
elektryczne a powierzchnią skóry. – tłumaczy Ewelina Bugajska-Bisci, właścicielka Klinki Urody Bevelin. – Wysoka temperatura
plazmy prowadzi do odparowania nadmiaru skóry. Zabieg wykonuje się
urządzeniem zakończonym igłą, ale bez wbijania jej w skórę. Igłę trzyma
się nad powierzchnią skóry, Głowica emituje impulsy elektryczne prowadzące do mikro wyładowań.

– Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym – mówi właścicielka Bevelin. – Plazma działa punktowo, dokładnie w leczonym miejscu,
bez oddziaływania na inne zdrowe tkanki. Jeden zabieg trwa ok. 20 minut. Po zabiegu pozostają małe strupki i może pojawić się lekki obrzęk,
który utrzymuje się przez jakiś czas. Mimo tego zabieg nie wyłącza pacjentów z codziennych aktywności – makijaż wystarczy aby w czasie
kilkudniowego czasu gojenia zakryć miejsca poddane zabiegowi. Badania kliniczne i obserwacje pacjentów pokazują, że efekt terapeutyczny
utrzymuje się do czterech lat.

Opadające powieki to nie jedyny problem z jakim sobie radzi plazma.
Znajduje bardzo dobre zastosowanie w wielu zabiegach. Działa efektywnie na tzw. zmarszczki palacza, czyli pionowe zmarszczki nad ustami,
usuwa nadmiar skóry nad uszami. Jest równie niezawodna w leczeniu
trądziku, brodawek, plam soczewicowatych, rozstępów pociążowych
i wszelkich zabiegach przeciwstarzeniowych.

Ze względu na dobre efekty estetyczne jak i bezpieczeństwo samego
zabiegu plazma jest interesującą alternatywą dla pacjentów, którzy nie
chcą lub z różnych powodów nie mogą poddać się zabiegom chirurgicznym.

VOUCHER

do kliniki urody to idealny prezent na święta. Spraw go sobie lub swoim najbliższym.
W grudniu 100 zł rabatu na zabieg bezoperacyjnej plastyki powiek.
Zapraszamy:
Bevelin - Klinika Urody
ul. Ściegiennego 28/3Szczecin
www.bevelin.pl
tel. 516 918 868 lub 914 34 15 20

Zdrowie i uroda

83

Zęby
jak
marzenie

Wybielanie wzmacnia, znieczulenie nie boli, a skaner 3D z obrabiarką
umożliwiają wykonanie nowego zęba w niecałą godzinę. Wizyta u dentysty to już prawie przyjemność. O najnowszych technologiach rozmawialiśmy z dr Tomaszem Cegielskim, właścicielem Stomatologii na Podzamczu.

P

anie doktorze, jak to możliwe, że nowy ząb powstaje na
poczekaniu?
Jest to możliwe, jeśli tylko pozwalają na to warunki anatomiczne pacjenta. CEREC CAD/CAM, to technologia, dzięki
której pełnoceramiczne prace protetyczne wykonujemy podczas jednej
wizyty. Skanerem pobieramy trójwymiarowe zdjęcie leczonych zębów
oraz zębów sąsiednich. Powstaje obraz cyfrowy, tzw. wirtualny wycisk.
Projekt przesyłany jest do obrabiarki, która z cyfrową dokładnością wycina z porcelany to, czego nam brakuje. W przypadku pojedynczej korony trwa to kilka, kilkanaście minut. W przypadku braku zęba implantolog
umieszcza implant w miejscu brakującego zęba i zakłada tymczasową
koronę na tej samej wizycie. Pacjent wychodzi z gabinetu z zębem.
Komputer nie popełnia błędu?
Nowy ząb jest perfekcyjnie dopasowany, bo cyfrowa technologia pozwala uniknąć wielu błędów protetycznych, popełnianych przez człowieka. W przypadku licówek czy koron ich obraz pozostaje w pamięci
komputera i w razie „awarii” mogą one zostać wykonane ponownie, na
poczekaniu. To oznacza wygodę i komfort psychiczny zarówno pacjenta
jak i lekarza. Jesteśmy w stanie zarejestrować kształt wszystkich zębów
pacjenta tak, aby móc je w przyszłości odtworzyć.

doświadczenie dentysty. Zapewniam, że można podać pacjentowi znieczulenie w sposób zupełnie niebolesny.
A co nowego w wybielaniu? Jeszcze do niedawna wielu dentystów
odradzało ten zabieg uważając, że jest szkodliwy dla zębów.
Częstym skutkiem wybielania była nadwrażliwość zębów i przebarwienia, które pojawiały się nawet kilka miesięcy po zabiegu. Teraz jednak
mamy nową metodę. To formuła zwierająca nanohydroksyapatyt zawarty w żelu wybielającym oraz w specjalnej paście. W wyniku zmieszania
dwóch składników otrzymujemy pianę aktywnego tlenu, który wnika
w strukturę szkliwa. Następuje wybielenie zębów oraz ich ponowne
zmineralizowanie. Warto dodać, że zabieg trwa mniej więcej półtorej
godziny.
Zajmujecie się Państwo indywidualnym projektowaniem uśmiechu.
Co to oznacza w praktyce?
Nie od dzisiaj wiadomo, że piękny zadbany uśmiech poprawia nasze samopoczucie. Czasem trzeba go po prostu przeprojektować. To proces,
który składa się z trzech etapów: pierwszym jest profesjonalna sesja
zdjęciowa oraz pobranie wycisków do wykonania modeli diagnostycznych. Omawiamy oczekiwania i potrzeby pacjenta. Po nim następuje
prezentacja nowego uśmiechu wykonanego na podstawie symulacji
komputerowej – ta propozycja uwzględnia uwagi i wskazówki pacjenta.
Na końcu następuje zmiana uśmiechu pacjenta według wcześniejszych
ustaleń (za pomocą koron, licówek, implantów lub innych niezbędnych
elementów). Oczywiście podstawą jest spełnienie oczekiwań pacjenta, który ma pełną kontrolę nad każdym etapem metamorfozy swojego uśmiechu. Dzięki włączeniu w proces planowania pacjent uzyskuje
pełne zrozumienie realnych możliwości współczesnej stomatologii i jest
w pełni świadomy tego, co będzie się działo podczas leczenia. To jest po
prostu uczciwe.

Każdy z nas ma niezbyt przyjemne wspomnienia z dzieciństwa: „zapach dentysty”, czy dźwięk wiertła przyprawiający o gęsią skórkę.
Co się zmieniło?
Przede wszystkim preparaty, które stosujemy są bezzapachowe, czyli
bardziej komfortowe dla pacjenta. Dla tych, którzy nie lubią odgłosów
wiercenia i wibracji powodowanych wiertłem mamy rozwiązanie. To
abrazja powietrzna, która polega na opracowaniu ubytku w zębie za
pomocą strumienia sprężonego powietrza z drobinami krzemionki.
Oczyszczona powierzchnia ubytku ma idealne właściwości dla umocowania do niej wypełnienia. Abrazja bardzo często nie wymaga stosowania znieczulenia.
Dziękuję za rozmowę.
Słyszałam też o bezbolesnym znieczuleniu.
Obecnie igły są teraz ultra cienkie i wkłucie naprawdę nie boli, zwłaszcza, gdy użyjemy znieczulającego żelu. Ogromne znaczenie ma również
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Rozmawiała: Izabela Magiera / Foto: materiały prasowe

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim najlepsze życzenia.
Niech ten wyjątkowy czas napełni
Państwa serca otuchą i nadzieją oraz
pozwoli przezwyciężyć nawet
największe trudności.
Wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku 2017.

GINEKOLOGIA OPERACYJNA
- uroginekologia
- laparoskopia

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

Prezentacja

Piękno i zdrowie
OD NOWA

Zimowa
regeneracja
Chłodniejsza pora roku zachęca nas, by odrobinę zwolnić i pozwolić
sobie na nieco więcej relaksu. To idealny czas na wszelkie zabiegi
kosmetyczne i regenerujące. Moment, kiedy możemy spokojnie
przygotować się do upragnionej wiosny.

W

związku z niską temperaturą, wiatrem, przebywaniem
w ogrzewanych, suchych pomieszczeniach nasza skóra
potrzebuje silnego nawilżenia – zalecają kosmetolodzy
z Centrum Zdrowia i Urody Odnowa. – To podstawowe
działanie pielęgnacyjne cery, które w dalszej perspektywie zapobiega
procesom starzenia się skóry. W bliższej natomiast poprawia jej wygląd, powoduje, że jest jaśniejsza, bardziej promienista, wygląda świeżo
i zdrowo. Same kremy i maseczki nie dadzą tego efektu.

Zima to także dobry czas na wykonywanie zabiegów złuszczających o ile
temperatura na zewnątrz nie jest niższa niż -10 stopni Celsjusza. W tym
przypadku warto skórę oczyścić wykonując mikrodermabrazję. Jest ona
wskazana w redukcji przebarwień, walki z trądzikiem, starzeniem się
skóry. – Skóra po zabiegu doskonale przyswaja substancje aktywne
zawarte w kosmetykach takich jak Dermalogica, na których pracujeWspaniałe efekty głęboko nawilżonej i odnowionej skóry daje oxybrazja my – dodają kosmetolodzy z Centrum. – Warto skorzystać z zabiegów
i mezoterapia mikroigłowa. Oxybrazja jest szczególnie zalecana dla cer z wykorzystaniem kwasów, które oczyszczą skórę i będą pomocne
wrażliwych, alergicznych i naczyniowych. Zabieg polega na złuszcze- w przypadku wielu niedoskonałości skóry.
niu martwej warstwy naskórka za pomocą jednoczesnej aplikacji tlenu
i strumienia soli fizjologicznej. Tlen ma za zadanie pobudzić odbudowę Na gorsze warunki atmosferyczne narażona jest nie tylko skóra naszej
włókien kolagenowych i naczyń włosowatych oraz poprzez dezynfekcję twarzy ale i całego ciała. Kiedy na dworze zimno i wietrznie my możemy
zahamować rozwój trądziku. Sól fizjologiczna bardzo skutecznie łagodzi poddać się zabiegom nawilżającym: żurawinowemu lub czekoladoweróżnego rodzaju stany zapalne oraz nawilża i zmiękcza skórę.
mu, które nie tylko poprawią stan naszej skóry, ale również wspaniale
poprawią samopoczucie. – Przy wszystkich tych propozycjach klient
Zadaniem mezoterapii mikroigłowej jest spowodowanie drobnych mi- zawsze musi pamiętać o codziennej pielęgnacji, stosowaniu preparatów
krourazów skóry poprzez kontrolowane nakłuwanie jej specjalnymi z filtrem UV i zdrowym odżywianiu – dodają panie z Odnowy.
igiełkami. W ten sposób skóra zostaje intensywnie pobudzona do przebudowy i regeneracji. – Jest to zabieg przeciwstarzeniowy, silnie regeAutor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
nerujący i nawilżający, skuteczny w walce z bliznami potrądzikowymi
i przebarwieniami.
Najlepiej wykonywać go od jesieni do wiosny, kiedy na zewnątrz jest
mniejsze nasłonecznienie – mówią specjalistki z Odnowy.

BON PODARUNKOWY

Podaruj swoim najbliższym idealny prezent na święta w postaci vouchera
na wybrane zabiegi w Centrum Odnowy.
100 zł W PREZENCIE!!!
kup bon o wartości 300 zł
zapłać tylko 200 zł

Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 40
Galeria Nowy Turzyn, I piętro, lokal 2.F.17
tel. 91 383 32 06, recepcja@odnowaturzyn.pl
www.odnowaturzyn.pl
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Fot. Klinika Hahs

Dentysta
jak
ortopeda
Dolegliwości kolan lub kręgosłupa sprawiają zazwyczaj, że rezerwujemy
wizytę u ortopedy lub rehabilitanta. Coraz częściej okazuje się, że bez
dentysty nie możemy wyleczyć skutecznie… ani kolana ani kręgosłupa.
Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia dr n. med. Joanna Serewa, specjalista
protetyki stomatologicznej z Kliniki Implantologii i Ortodoncji HAHS
w Szczecinie.

D

o dentysty wybieramy się zazwyczaj, gdy boli nas ząb.
Pani specjalizuje się w dolegliwościach innego rodzaju.
Zajmuję się zaburzeniami zgryzu, których skutki pacjenci
mogą odczuwać w zupełnie innych miejscach ciała, np. jako
ból głowy, kolana czy biodra.
Dentysta nie powinien ograniczać się tylko do stanu zębów?
Nasz organizm to układ ściśle ze sobą połączonych elementów. Zaburzona płaszczyzna zgryzu wymusza nieprawidłowe ustawienie głowy. To
powoduje asymetrię ramion i bioder. W konsekwencji pojawiają się przeciążenia i zmiany. Jeśli nie zniwelujemy tego stanu, dochodzi do uszkodzenia kości, stawów skroniowo-żuchwowych, kolanowych, biodrowych
oraz kręgosłupa.

dr n. med. Joanna Serewa

Czy to są bolesne testy?
Nie, wykorzystujemy w tym celu najnowsze technologie. Do oceny rozkładu sił na zębach zarówno w pozycji statycznej jak i w ruchu służy
aparat T-scan. To taka elektroniczna kalka z czujnikami, którą dentysta
wkłada pomiędzy zęby pacjenta. T-skan na ekranie monitora pokazuje
nam, jak kontaktują zęby górne z dolnymi.
Dlaczego jest to ważne?
T-scan pozwala na obiektywne porównanie stanu przed leczeniem i po
leczeniu. Pomaga dostrzec wpływ zaburzenia postawy na zgryz, na
kontakty między zębami i pracę mięśni. Dzięki temu możemy odnaleźć
np. przyczynę nadmiernego ścierania się zębów po jednej stronie, czy
bolesności okolicy głowy występujące po jednej stronie. Właściwa interpretacja wyniku umożliwia powiązanie tych problemów z asymetrią
w obrębie bioder, stóp, miednicy, stawów kolanowych.

Czy dentysta potrzebuje wsparcia innych specjalistów?
W niektórych przypadkach dentysta nie powinien zaczynać leczenia pacjenta dopóki ten nie przejdzie odpowiedniej terapii np. u rehabilitanta. Czy mięśnie twarzy również Pani bada?
Ścisła współpraca to warunek konieczny przy wielu schorzeniach.
W sytuacji, w której obserwuję wzrost napięcia mięśni i bolesność w badaniu dotykowym wykonujemy elektromiograficzne badanie mięśni, czyOd czego wówczas Pani zaczyna?
li takie EKG mięśni twarzy. Oceniamy pracę mięśni w spoczynku i w ruZaczynamy terapię z rehabilitantem, który ma za zadanie rozluźnić mię- chu, by ustalić, czy nie dochodzi do przeciążeń i nadmiernych napięć.
śnie. W tym celu w naszej klinice poza masażem stosujemy bioprądy,
które znoszą napięcie poprzez to, że docierają do przyczyny bólu dzia- A czy nie można po prostu wziąć jakichś tabletek na te dolegliwości?
łając na układ nerwowy. Dopiero później dentysta ustawiając odpowied- Czasem leki uzupełniają terapię. Jednak nie rozwiązują przyczyny pronio zęby poprawia i stabilizuje pozycję stawów skroniowo-żuchwowych. blemu pacjenta, a jedynie maskują ból i odsuwają w czasie prawidłową
terapię.
Czy takie problemy łatwo się diagnozuje?
Wadę postawy, nieprawidłowe ułożenie głowy widać. Jednak szczegółoKlinika Implantologii i Ortodoncji HAHS
wa diagnostyka jest kluczem do poznania problemu i skutecznej terapii.
ul. Czwartaków 3, Szczecin
Wymaga przeprowadzenia kilku niestandardowych badań, m.in. stawów
www.hahs.pl
skroniowo-żuchwowych, napięcia mięśni, rozkładu sił występujących na
zębach.
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Jak być „fit”,
gdy wychodzi „fat”

Okres przedświąteczny warto wykorzystać nie tylko na zakup prezentów pod choinkę, ale także na przygotowanie organizmu do przetrwania tego
czasu obfitości i realizacji noworocznych postanowień.

T

o, że w grudniu szykujemy prezenty dla najbliższych, wie każdy. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, że nasz organizm działa
na podobnej zasadzie i z wielką przyjemnością już teraz magazynuje energię na długie zimowe wieczory. Szkoda tylko,
że odkłada się ona w postaci tłuszczu. W dawnych czasach, gdy trudno
było o pokarm, miał on nas ogrzewać i izolować od zimna. – Obecnie,
zwłaszcza w święta, pokarmu nam nie brakuje i taki nadmiar nie jest
nam potrzebny, lecz jako „homo szopingus” wciąż kupujemy i jemy zbyt
wiele – tłumaczą trenerzy personalni, Agata i Łukasz Plewnia.

podpowiedzieć co zrobić, aby nie dać się oszukać własnym zachciankom
i medialnym nagonkom kulinarnym. Z drugiej strony kto nie wie, że palenie szkodzi, a dalej pali? Sama wiedza to za mało, często musimy ją
sprawdzić sami na sobie, aby naprawdę się nauczyć – dodają z uśmiechem. A gdyby tak nie mówić tylko o nauce, lecz dodać do niej doświadczenia ludzi, którzy borykali się z problemem i wygrali? Może chętniej
słuchamy Goździkowej niż lekarza, bo są to historie z życia wzięte?

Zapasy na zimę

– Osobiście nie baliśmy się zmian. Wręcz przeciwnie – baliśmy się czekać
na zmiany. Postanowiliśmy więc działać jeszcze przed nowym rokiem.
W pierwszej kolejności nawiązaliśmy współpracę z siłownią Prime Fitness Club, do której zapraszamy wszystkie osoby, które pragną zmian
równie mocno jak my – mówią trenerzy. – Do tego dołożyliśmy autorski
program, który co miesiąc będziemy omawiać na łamach Prestiżu. To tu
dowiecie się, dlaczego warto podjąć z nami współpracę i zostać swoim
najlepszym trenerem osobistym, by kształtować sylwetkę według własnych pragnień, nie popełniać błędów i tym samym nie marnować czasu.
Po więcej zapraszamy na nasze grupowe spotkania.

Krótszy zimowy dzień oznacza niższą temperaturę i spowolnienie metabolizmu. W związku z tym ruszamy się rzadziej niż latem, za to szybciej
odkładamy energię na zapas. Byłoby tak nawet wtedy, gdybyśmy jedli
tyle samo, co w czasie upałów, a jednak jemy znacznie więcej. Mniej
słońca to z kolei niższa produkcja tzw. hormonów szczęścia – serotoniny
i dopaminy. Jak pociesza się nasz organizm? Sprytnie poszukuje możliwości w cukrze. Nie przypadkiem wędrujemy więc do lodówki czy szafki
ze słodyczami. On wie, jak sprawić, by nasze pożądanie nie było kwestią
przypadku, bo cukier uzależnia tak samo jak narkotyki, tytoń czy alkohol
– tyle że lepiej smakuje.
Wiedza to za mało
– Teraz jest czas na nas – ludzi, którzy mogą pomóc, ale nie wyręczyć
– mówią Agata i Łukasz Plewnia. – Nie zjemy za Ciebie wszystkich słodyczy ani nie będziemy stać na warcie koło Twojej lodówki. Możemy

Noworoczne postanowienia

Autor: Karina Tessar / Foto: Aurelia Andrzejewska
Jeśli macie jakieś pytania, służymy pomocą.
Można je kierować na adres e-mail: lukasz@plewnia.pl.
Więcej na stronie na www.plewniablog.pl lub facebookPlewniaTeam.
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dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Witam. Chciałabym zapytać czy zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej wykonują tylko Panie po porodach? Czy w innych przypadkach też należy poddawać się tego typu zabiegom? Mam 45 lat i nigdy nie rodziłam naturalnie, zastanawiam się czy jest sens u mnie
takiego zabiegu.

Panie Doktorze, niedawno urodziłam dziecko. Po ciąży zauważyłam
na swoich nogach bardzo dużo drobnych żyłek. Wygląda to mało estetycznie, ponieważ pokrywają one zarówno łydki jak i uda, więc latem trudno będzie mi je ukryć. Stąd moje pytanie, kiedy i jak zacząć
walczyć z tym problemem?

Dzisiejsze możliwości oraz wyznaczane trendy powodują że przywiązujemy uwagę nie tylko do tego jak wygląda nasza twarz, ale podchodzimy
do siebie całościowo. Zwracamy uwagę na to co jemy, uprawiamy sport,
decydujemy się na zabiegi estetyczne twarzy nie zapominając o szyi,
dekolcie, dłoniach, a ostatnio okolicach intymnych. Żyjemy dłużej i czujemy się we własnym ciele dłużej młodzi. Dbając o te wszystkie aspekty nie możemy pomijać naszej strefy intymnej. Nie tylko kobiety które
rodziły skarżą się na wiotkość pochwy, brak odpowiedniego nawilżenia,
w konsekwencji ból podczas stosunku, a także wysiłkowe nietrzymanie
moczu. Związane jest to z wiekiem i ze zmianami hormonalnymi spowodowanymi spadkiem poziomu estrogenów. Rozwiązaniem okazała
się nowoczesna ginekologia estetyczna, która stworzyła odpowiednie
procedury laserowe. Na skutek fototermicznego działania lasera dochodzi do stymulacji kolagenu w błonie śluzowej powodując jej obkurczenie,
napięcie i rewitalizację. Efektem zabiegu jest lepsze nawilżenie, poprawa elastyczności pochwy i redukcja nietrzymania moczu. Terapia jest
bezbolesna i nie wymaga długiego czasu rekonwalescencji.

Monika, lat 32
Pani Moniko, rozszerzone naczynia krwionośne na Pani nogach są efektem zaburzeń krążenia żylnego lub mikrokrążenia. Często zdarza się, że
pojawiają się właśnie w okresie ciąży, tak jak było to w Pani przypadku.
By skutecznie poradzić sobie z usunięciem nieestetycznych zmian stosujemy metodę laserowego zamykania naczynek. Zabiegi te sugerujemy
wykonywać w okresie jesienno-zimowym, ze względu na konieczność
unikania promieniowania słonecznego. Bardzo ważną kwestią jest ocena wydolności żył układu głębokiego i powierzchownego - czyli wykonanie badania USG-Doppler. Kolejną kwestią jest okres karmienia piersią
podczas którego większości zabiegów laserowych nie wykonujemy. W
przypadku gdy ten okres został już zakończony spokojnie może Pani
rozpocząć laseroterapię. Ilość zabiegów koniecznych do osiągnięcia
zadowalającego efektu jest uzależniona od rodzaju lasera oraz ilości i
rozległości naczyń.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
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Życie
w rytmie fit

Porady dietetyczne czy połączenie coachingu z ćwiczeniami fizycznymi to tylko niewielka część tego, czego możemy się spodziewać podczas wykładów i prezentacji. To świetna okazja dla wszystkich tych osób, które żyją według filozofii fit, chcą zgłębić, swoją wiedzę w oparciu o doświadczenia specjalistów. Fit4Life to cykl imprez, których zadaniem jest połączyć ze sobą ludzi, dla których fitness oraz rozwój osobisty, jest sensem życia.
Inicjatorzy pomysłu: trener Kamil Talarczyk i coach Piotr Cygan zgromadzili wokół siebie ludzi i firmy zaangażowane w ten styl życia.
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Ł

ącząc nasze wspólne siły i zainteresowania możemy pomagać
innym, zarówno osobom, które zaczynają przygodę ze sportem, chcą do niego powrócić, a także tym, którzy zajmują się
fitnessem zawodowo – mówi Piotr Cygan. – Każda impreza
z cyklu Fit4Life będzie dedykowana różnym osobom i fundacjom tak,
aby nasza miłość do fitnessu mogła wspomóc potrzebujących. Pierwsza
impreza odbędzie się w zimowy weekend 17-18 grudnia w szczecińskim
fitness klubie Prime.
Podczas pierwszego dnia imprezy uczestnicy będą mogli skorzystać
z każdego rodzaju zajęć, począwszy od rowerków, przez aerobic, a kończąc na zumbie i tańcu. Ćwiczenia będą trwały cały dzień. – Drugi dzień
będzie teoretyczny – wyjaśnia Piotr Cygan. – Zaprosiliśmy specjalistów
z różnych dziedzin związanych ze zdrowym trybem życia.
W projekt zaangażowały się firmy i osoby prywatne. Oprócz pomysłodawców projektu Kamila Talarczyka i Piotra Cygana są to: Łukasz Raróg, trener personalny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z nadwagą jak i wyrzeźbieniu i umięśnieniu sylwetki. Absolwent
Akademii Wychowania Fizycznego, aktywny sportowiec oraz wielokrotny uczestnik Mistrzostw Polski w sportach sylwetkowych oraz
sztuk walk. Twórca programu odchudzającego „ Make Me Fit” Adrian
Konieczyński, trener personalny, certyfikowany instruktor kulturystyki, dietetyki i suplementacji oraz właściciel jednego z największych
sklepów dla sportowców Supplements Center a także Michał Jachymek, trener personalny, fizjoterapeuta, wieloletni instruktor snowboardu, kitesurfingu, windsurfingu, trener pływania, właściciel gabinetu
Finity.
W projekt zaangażowali się także ProFi Fitness School - Międzynarodowa Akademia Trenerów i Instruktorów fitness, która z powodzeniem
kształci tych, którzy pragną rozpocząć swoją karierę w świecie fitness,
treningu personalnego jak i tych, których start w zawodzie mają już za
sobą. Mają na koncie aż ponad 7720 przeprowadzonych szkoleń i warsztatów. Ponadto Gustaw EDU, organizator kursów, szkoleń, warsztatów,
wykładów i treningów interpersonalnych dla klientów indywidualnych,
osób zagrożonych bezrobociem, wszystkich którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zmienić zawód, a także dla firm i instytucji. Oferuje
szkolenia z dziedziny rozwoju osobistego i zarządzania, dedykowane
dla managerów i właścicieli firm. Partnerem projektu zostało również
EUCO, czyli Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. To lider na rynku
w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa na terenie Polski, Czech, Węgier, Słowacji oraz Rumunii, wspierając poszkodowanych i ich bliskich
w kontaktach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. EuCO w ciągu 12
lat stało się jedną z największych instytucji, które wspierają ofiary wypadków ich bliskich – pomogło już 200 tysiącom osób. Przedstawicielem
firmy w projekcie jest Anna Wiktorska.

Autor: Kamil Talarczyk

Piotr Cygan - coach, trener, tel. 513 674 130
www.facebook.com/CyganCoach
Kamil Talarczyk - trener personalny, szkoleniowiec, tel. 793 448 228,
www.facebook.com/Kamil-Talarczyk-FitnessTrainer-Teacher
Anna Wiktorska, tel. 882 747 036
Wspierają nas
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Czas prezentów
Był brak zdolności, był głos krytyka, dziś pojawia się sprawa nagrody,
a raczej jej braku. Mariusz Włoch, właściciel szkoły Władca Języków,
pisze tym razem o tym, jak ta ostatnia kwestia wpływa na motywację
w dążeniu do sukcesów.

Prezentacja

G

rudzień to w dzisiejszych czasach miesiąc kojarzony z gorączkową pogonią za prezentami i przygotowaniami do świąt.
Większość ludzi szuka takich prezentów dla siebie i swoich
bliskich, które wynagrodziłyby cały rok czekania. Nie mogę
jednak oprzeć się wrażeniu, że nagradzamy się w życiu zbyt rzadko. A powinniśmy częściej. I nie mam tu na myśli zakupu drogiego samochodu
czy domu – chodzi raczej o coś drobnego, co mogłoby utwierdzić cię
w słuszności działania i poprawić samopoczucie.
Chodzi bowiem o to, by nagradzać się za osiągnięcie kolejnego etapu
prowadzącego do głównego celu. Nauka języka czy czegokolwiek innego
składa się właśnie z odcinków, które pokonywane we właściwej kolejności zaprowadzą cię na miejsce. W życiu tak chyba jest - te najmniejsze
cząstki układają się w coś większego, tak jak każda mała cegiełka staje
się ważnym elementem domu.
Zatem przyswajając sobie np. język, warto pamiętać o tym, że za nauczenie się stu słówek czy opanowanie okresów warunkowych powinna
spotkać cię nagroda, oczywiście adekwatna do tego osiągnięcia – zjedz
kawałek czekolady, zrób sobie jeden wieczór wolny od nauki i oddaj się
relaksowi. A jeśli się odchudzasz i pracujesz za biurkiem, wybierz się na
dwa razy dłuższy spacer lub rowerową przejażdżkę. Po prostu pozwól
sobie na odrobinę przyjemności. W ten sposób nauka zyskuje nowe znaczenie – chce się do niej wracać. Wiele osób postrzega rozwój jako coś
trudnego czy nawet przykrego, a to nie do końca dobre nastawienie. Mówiąc wprost, to nastawienie fatalne.
Często spotykam się ze stwierdzeniami, że „kiedy już się tego języka na- nagroda odkładana jest na bliżej nieokreśloną przyszłość. Z większością
uczę, to pojadę tam i tam”. Można tak, oczywiście, jednak w ten sposób nagród bywa niestety tak, że ich atrakcyjność z czasem maleje, więc potem może się okazać, że posiadanie najnowszego modelu jakiegoś auta
wcale nie rajcuje i że w zasadzie przydałoby się coś innego. Oczywiście,
nie zawsze tak się dzieje, na szczęście.
Drobne prezenty powinniśmy sprawiać sobie cały czas, bo nie ma chyba
czegoś takiego jak „czas prezentów” czy „sezon na prezenty”. Nie czekajmy z nagradzaniem siebie, bo w jakimś momencie okaże się, że na
niektóre sprawy jest już za późno.

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

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 48/2
tel: 600 96 95 92, 91 4 336 337
kontakt@wladcajezykow.pl
www.wladca-jezykow.pl, www.mariusz-wloch.pl
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Bądź eko, przesiądź
się na rower!

Polacy, w szczególności mieszkańcy dużych miast, biją niechlubne rekordy w posiadaniu samochodów. Po naszym kraju jeździ ponad 30 milionów
aut. Niektóre rodziny mają po dwa, a nawet po trzy samochody. Ludzie żyją w wielkim pędzie, mają określone zajęcia, wyznaczone terminy, starają
się jak najszybciej dotrzeć do pracy. Jak w takiej sytuacji zamienić cztery na dwa kółka?

S

amochód zużywa pieniądze, a oszczędza tłuszcz

… a rower dokładnie odwrotnie. Jeśli tak postawimy problem,
wybranie roweru zamiast auta to czysty zysk. Oszczędności na
paliwie w skali miesiąca zależą oczywiście od dystansu, jaki musimy pokonać z domu do pracy i rodzaju silnika, ale najczęściej chodzi o kilkaset
złotych, albo i więcej. Ale zysku nie da się wprost przeliczyć na złotówki: wspieramy przecież nasze środowisko i zdrowie. Rowery są bowiem
pomocne przy problemach kardiologicznych, schorzeniach układu ruchu
i innych chorobach.

Kampania Funduszu ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści, wynikających ze zrównoważonego transportu: oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach oraz rozwój nowych
technologii. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego to nasza bieżąca praca. Miejmy nadzieję, że za kilka lat wiedza w zakresie niskiej emisji będzie tak
szeroka, jak dziś na temat segregacji.

Można przesiąść się na rower elektryczny
Naszym wzorem są zachodnioeuropejskie miasta, które już przekonały mieszkańców do korzystania z innych środków transportu, niż auto.
Elektryczny rower to świetna alternatywa dla poruszania się po mieście
samochodem. E-rowerem można ominąć korki, a dzięki wspomaganiu ograniczyć wysiłek. Z silnikiem można bez większych trudności pokonać
stromy podjazd czy większe odległości. E-rowery nie wydają żadnych
odgłosów, w przeciwieństwie do głośnych silników spalinowych. I co
chyba najważniejsze - użytkownicy rowerów elektrycznych chronią środowisko, szczególnie jeśli używają swoich rowerów codziennie. Połowa
przejazdów samochodami to trasy o długości do 5-10 kilometrów, co jest
największą zmorą dla środowiska.
Rower elektryczny na raty

Monika Bochenko
Dyrektor ds. Administracji i Promocji
WFOŚiGW w Szczecinie

Punkt Obsługi Programu
Prosument i Osób Fizycznych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie od kilku miesięcy umożliwia zakup pojazdów elektrycznych ul. Partyzantów 3/3, 70-222 Szczecin
tel. 91 831 25 90-92
(również samochodów). Pomoc Funduszu polega na udzieleniu niskoprosument@wfos.szczecin.pl
oprocentowanej pożyczki na zakup rowerów, rozłożonej na raty, na 5 lat.
www.wfos.szczecin.pl
W ten sposób można kupić dobrej klasy rower elektryczny, nie wydając
jednorazowo dużych środków.
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Biznes

Zapraszamy na świąteczny kiermasz
Przyjdź z całą rodziną i poczuj z nami atmosferę zbliżających się Świąt!

Poznaj naszą bogatą ofertę
Choinki cięte i w doniczkach:
Jodła kaukaska i koreańska
Świerk srebrny i tradycyjny
Dekoracje świąteczne:
Ozdoby, bombki,
figurki, świeczniki
Stroiki i wianki naturalne

Szczecin, al.Wojska Polskiego/ róg Zaleskiego
Szczecin, al.Bohaterów Warszawy/ róg 26 Kwietnia
Szczecin, ul.Zaleskiego 2 (obok Netto)
www.rajski.szczecin.pl

Święta bez granic

„Sąsiedzi powinni znać się dobrze”– powiedział Karl Lau z nadgranicznej niemieckiej miejscowości do Marka Brzezińskiego z Gryfina, pomysłodawcy wigilii na pograniczu. W ramach współpracy polsko-niemieckiej 11 grudnia w Mescherin odbędzie się III Wigilia nad Odrą.

W

2013 r. w kościele w Rosow, tuż obok obelisku poświęconego polskim i niemieckim ofiarom wojny, miało miejsce
pierwsze uroczyste spotkanie wigilijne Polaków i Niemców. – Kompozycja spotkań jest stała. Naszą tradycją
jest prezentacja losów dwójki seniorów obu narodowości. Wspólnie
śpiewamy kolędy. Łamiemy się polskim opłatkiem w niemieckim kościele. Promujemy lokalnych artystów-amatorów. Biesiadujemy przy domowych wypiekach, starając się łamać bariery językowe – mówi Marek Brzeziński. Bohaterkami tegorocznej edycji, która odbędzie się w Mescherin,
będą Helena Woźniewicz i Renate Knop. Obie panie przybliżą ciekawe
historie swojego życia. Pani Renate przedstawi losy Hansa Paasche, niemieckiego żołnierza I Wojny Światowej, przeciwnika wojny. Natomiast
pani Helena, której krewnymi są pisarz Roman Bratny i scenarzysta Andrzej Mularczyk, opowie o świątecznych zwyczajach z jej rodzinnej wsi
na Podolu i ich kultywowaniu na Ziemiach Zachodnich. Organizatorami
wydarzenia są Stowarzyszenie Pokolenie Pokoleniom i Gryfiński Dom
Kultury oraz RAA Panorama w Löcknitz i społeczność gminy Mescherin
pod przewodnictwem Marty Szuster – pierwszej polskiej radnej w gminie
Mescherin, a zarazem Polki, która jako członek Zgromadzenia Federalnego w przyszłym roku wybierze Prezydenta Niemiec. Wigilia nad Odrą odbędzie się o godz. 16 w niedzielę, 11 grudnia, w kościele ekumenicznym
w Mescherin – wstęp wolny.

kt
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architekt wnętrz

Marek Brzeziński
tel. 501 292 115

e-mail: marek_brzezinski@wp.pl
biuro:
Szczecin, ul. Małkowskiego 16u/2

... architekt dla ludzi

Restauracja Matejki 8
by
Jacek Faltyn
zaprasza na degustację menu świątecznego
oraz

Bal Sylwestrowy 2016/2017

Szczecin, ul. Matejki 8 | tel. 698 638 444 | rezerwacje@matejki8.pl | www.matejki8.pl

fot. materiały prasowe

Crowdfest
dla
kreatywnych

PRESTIŻ
PATRONUJE

Druga edycja Crowdfest, Gali Crowdfundingu startuje już 9 grudnia.
W Technoparku Pomerania spotkają się entuzjaści tej nowatorskiej
i bardzo popularnej formy biznesu.

Yuri Drabent

O

Magic Y

rganizatorem Gali jest Wspieram.to, najprężniej rozwijająca się platforma finansowania społecznościowego w Polsce. Założona trzy lata temu w Szczecinie przez Marcina
Galickiego, zdążyła zgromadzić już ponad 10 milionów złotych na kreatywne pomysły Polaków.
To miejsce, gdzie każdy wynalazca lub kreatywny człowiek może
zaprezentować projekt, który nie mógł być wcielony w życie z powodu ograniczeń finansowych. Wystarczy, że rozpoczynając projekt określi wymaganą dla realizacji celu kwotę, okres, w jakim
potrzebuje ją zebrać, a także pokaże kim jest i przekona do pro-

jektu swoją grupę docelową. Za wsparcie projektodawca oferuje
adekwatne nagrody.
Tegoroczna Gala będzie miała swoich gości specjalnych. Będą to:
Magic Y, polski iluzjonista, półfinalista programu „Mam talent”. Autor
programu na kanale Youtube “Magia Y”, który szybko odniósł sukces. Autor największej kampanii designerskiej w Polsce. Yuri Drabent, dyrektor
kreatywny i współzałożyciel agencji Lubię To. Specjalizuje się w obsłudze
mediów społecznościowych, pracuje m.in. dla Nivea, H&M i Starbucks.
Muzyczną gwiazdą imprezy będzie Sławomir, aktor i showman mający na
swoim koncie role w takich filmach jak: „Pod Mocnym Aniołem.
ad
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www.maduranieruchomosci.pl

Warszewo-Osów - domy od 429 tys. zł

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

SENSE

"Sense" Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka

CENTRUM

DIAGNOZA, TERAPIA, EDUKACJA I REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU.

ZABAWA NA NIBY, TERAPIA NA SERIO
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA (otwarcie od 1 stycznia 2017r)
71-497 Szczecin, ul. Miodowa 57 (Osów), tel. +48 503 005 828,
sekretariat i umawianie wizyt: +48 500 551 213, email: terapia@integracja-sensoryczna.org

Od człowieczeństwa
do „człowiekowatości”
W grudniu na afisz szczecińskiego Teatru Polskiego wejdzie nowy spektakl – „Mieszczanie” według Maksyma Gorkiego. Reżyserem jest młody,
robiący w Rosji zawrotną teatralną karierę – Anton Malikow. Na kanwie tłumaczenia Pawła Hertza oraz dramaturgicznego opracowania
zapomnianego tekstu Gorkiego, snuta będzie opowieść o tym, jak prosto ulec pokusom świata i stać się samotnym, opuszczonym
i zatroskanym człowiekiem.

A

nton Malikow, absolwent wydziału reżyserii Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej, to jeden z najciekawszych młodych rosyjskich reżyserów, dwukrotnie doceniony podczas Festiwalu
Złotej Maski – najważniejszej nagrody teatralnej w Rosji. Jego
spektakle „Wassa” Maksyma Gorkiego oraz autorski projekt o śmierci
humanizmu „Konformista”, zostały uznane przez krytyków za „inscenizacje najwyższej klasy humanistycznych i ludzkich interpretacji literatury egzystencjalnej”.
– Ostatnio Anton zmierzył się w Nowosybirsku z tekstem Alberta Camus
„Nieporozumienie”. Krytycy zwrócili uwagę, że jego teatr, choć przystępny i komunikatywny, diagnozuje kondycję ludzką przez mistrzowsko
pokazywaną na scenie melancholię – mówi Michał Pabian, dramaturg
Teatru Polskiego w Szczecinie.

Dawno chciałem ją wystawić. I tak wyszło, że realizuję ją w Szczecinie.
Według mnie to wielka i straszna sztuka, w której odzwierciedla się stan
człowieka wewnątrz dnia dzisiejszego i jego okrutna, sadomasochistyczna natura. Myślę, że rosyjską literaturę wiele ciekawej może interpretować reżyser nie rosyjskiego pochodzenia, bo potrafi popatrzeć ze strony, bez niepotrzebnego szacunku i bez kulturowych uprzedzeń – mówi
reżyser.
Bohaterowie tekstu Gorkiego nie wiedzą jak można o sobie rozmawiać.
Szczecińska inscenizacja ukaże błędy, jakie wpychają nas na drogę zgorszenia, niefrasobliwości, pozbawienia się chwili namysłu. To jednak historia bez morału. Twórcy spektaklu powołują się na największą polską
intelektualistkę Profesor Marię Janion i powtarzają za nią, że „żyjemy
tylko, by tracić życie”.

Znakiem rozpoznawczym młodego reżysera wydaje się być także teatralna wnikliwość. Już w zaproszeniu na szczecińską premierę, można
wyczytać, że i tym razem reżyser nie rezygnuje ani z melancholii ani
z wnikliwości. „Mieszczanie” to brawurowo napisany dramat, który ponadczasowo traktuje o człowieku, człowieczeństwie, „człowiekowatości”. To rzecz o trudach i znojach, o teatrze i marzeniach, o przymusie,
katastrofie. Wartością samą w sobie, jest fakt, że nad wielką rosyjską
literaturą pracować będzie Rosjanin z krwi i kości, choć sam reżyser zaprzecza, by miało to znaczenie.

– W trakcie pracy najbardziej skupialiśmy się na człowieku, bo to
jest jedyne, co jest ciekawego w teatrze. Paradoksalna natura człowieka, której fundamentem są dzikie pożądania, które pożerają ją…
Wszystko się dzieje w jednym miejscu, w jednym domu, w jednej rodzinie. A za oknem świat na granicy katastrofy… – opowiada Malikow.
Spektakl jest niezwykle długi – aż trzy akty. Podobno, mamy też okryć
nieznane oblicze znanych aktorów sceny ze Swarożyca. Premierowe
spektakle 10 i 11 grudnia, kolejne na początku stycznia przyszłego roku.

– W tym momencie pracuję nad sztuką Gorkiego nie dla tego, że jego język i kultura są dla mnie zrozumiałe, tylko dlatego, że kocham tę sztukę.

Autor: Daniel Źródlewski / Foto: Włodzimierz Piątek
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Przerwany bieg
Ewy Kłobukowskiej
Najnowsza książka szczecińskiego pisarza i naszego redakcyjnego kolegi Rafała Podrazy pt. „Kłobukowska. Przerwany bieg”, wydana dzięki
dofinansowaniu ze strony Urzędu Miasta, to nie biografia ani próba wywołania skandalu, to bardziej próba ocalenia od zapomnnienia jednej
z najszybszych kobiet świata XX wieku.

J

est 21 października 1964 roku. Kłobukowska przejmuje pałeczkę od
Haliny Góreckiej i rusza do przodu. Z ogromną siłą, pewnością siebie, niesłychaną stanowczością w dążeniu do zwycięstwa. Po minięciu linii mety siłą rozpędu robi jeszcze kilka kroków i ogląda się
za siebie. W jej oczach jest niepohamowana energia. Uśmiecha
się i ginie w ramionach koleżanek. Nigdy wcześniej i nigdy później polska sztafeta 4×100 metrów nie zdobyła złotego medalu olimpijskiego.
A wszystko zaczęło się w Warszawie dwa lata wcześniej. Gdyby tę historię opowiedzieć w wielkim skrócie, nikt by w nią nie uwierzył. Oto
w ciągu dwóch lat nieśmiała dziewczynka, która przyszła z panią nauczycielką na swój pierwszy trening, staje się rekordzistką świata na 100 metrów, światowej sławy sprinterką, gwiazdą. Niemożliwe? A jednak.
Właściwy człowiek we właściwym czasie
Kłobukowska miała trochę szczęścia, bo jesienią 1962 roku w Warszawie
powstaje elitarna grupa sprinterek i płotkarek. PKOL uznał bowiem, że
należy dać szansę Andrzejowi Piotrowskiemu. To jego dwie podopieczne
zdobyły medale na mistrzostwach Europy w Belgradzie. Trener dostał
więc trzy tysiące złotych i grupę wspaniałych dziewczyn. Cała Warszawa wiedziała, że u Piotrowskiego trenują gwiazdy. Zarekomendowano
więc Kłobukowską.
W maju 1963 roku Kłobukowska pokonywała 100 metrów w 12,3. Dziennikarze utyskiwali, że ma słabą technikę, że nieporadnie się rusza. Słowem, brzydkie kaczątko koło klasycznie sunących do przodu łabędzi.
Tyle, że w jakiś zaskakujący sposób owo brzydkie kaczątko biegało na
czele. W czerwcu potwierdziło to podczas mistrzostw Warszawy. Na
100 metrów było drugie, przegrało tylko z Ireną Kirszenstein (późniejszą
Szewińską).
Wkrótce brzydkie kaczątko musiało ruszyć na szersze wody, czyli Memoriał Janusza Kusocińskiego. W 1963 roku bieg memoriałowy przeniesiono na zawody do Bydgoszczy. Kłobukowska pierwszy raz w życiu wzięła
udział w wydarzeniu sportowym wysokiej rangi. W sprincie triumfowała
Elżbieta Szyroka, która ustanowiła rekord Polski. Przed Kłobukowską
reklama

była jeszcze Kirszenstein. Jednak siedemnastolatka pokazała trenerom
jak duże ma możliwości. Niestety, radość z dobrych wyników nie trwała
długo. W biegu sztafetowym Ewa zerwała mięsień podudzia. Dramat,
tym bardziej że Piotrowski wystawił Kłobukowską do sztafety, by sprawdzić, czy jest z niej materiał na dziewczynę, która pobiegnie w sztafecie
na igrzyskach w Tokio. Został do nich rok, a tu – poważna kontuzja! Na
szczęście Piotrowski wierzył w ludzi i nie zapomniał o Ewie. Zabrał ją
więc na grudniowe zgrupowanie do Zakopanego.

Na kilka tygodni przed dyskwalifikacją pobiła jeszcze rekord Polski na
200 metrów, a we wrześniu miała startować z reprezentacją na finałowych zawodach Pucharu Europy w Kijowie. Polki liczyły tam na podium.
Dwa lata wcześniej zajęły trzecie miejsce. W Kijowie Kłobukowskiej nie
wpuszczono na bieżnię. Powód? Nieokreślony status płci. To, co działo
się potem, należy do najbardziej wstydliwych kart w historii polskiej lekkoatletyki. Kłobukowska została sama ze swoim problemem. Stała się
ofiarą polityki i układów.

Sól w oku

Naga parada

W 1967 roku naukowcy wpadli na pomysł, by opracować „paszporty
płci”. – W ten sposób można było pozbyć się konkurencji. Sport był wtedy wielką polityką. Gdy Polacy zaczynali za mocno dokazywać, kłuło
to w oczy działaczy innych krajów – wspomina Andrzej Lewandowski,
dziennikarz sportowy.

W 1966 roku Max Danz, lekarz i szef niemieckiego związku lekkoatletycznego, naciskał na badania ginekologiczne zawodniczek. Naszą
reprezentację postanowiono poniżyć. – To było ohydne. Zostałyśmy
powiadomione, że mamy przejść badania ginekologiczne. Tylko my! –
Teresa Sukniewicz, znakomita płotkarka, nie kryje po latach
oburzenia. Już sama procedura była wstrętna. Młode
dziewczyny musiały udowadniać swoją kobiecość
przed kilkunastoosobową komisją. Po kolei,
jedna po drugiej, wchodziły do pokoju, gdzie
odzierano je z intymności. Jednak to nie
badanie zakończyło się wyrokiem dla Kłobukowskiej, ale werdykt kijowskiej komisji. Duńczyk Georg Facius opisuje wyniki
jej ustaleń: „Sześcioosobowa komisja
stwierdziła mozaikowatość chromosomów, czyli pewne grupy komórek miały o jeden chromosom za dużo (układ
XXY), a inne były prawidłowe (układ
XX)”. Georg Facius wydanie wyroku na
Polkę po takim badaniu uważa za jedną
z największych pomyłek medycyny sportowej XX wieku.

IAAF miał świadomość, że wydawanie paszportów
płci jest moralnie wątpliwe. Lekarze alarmowali.
Gdyby kierować się pomysłami naukowców
z lat sześćdziesiątych, aż osiem z badanych
kobiet zostałoby napiętnowanych, wyrzuconych poza nawias zawodowego sportu i obdartych z godności.
Okrutni jak internetowi trole
W 1996 roku (krótko przed igrzyskami
w Atlancie) wszystkie osiem przypadków po wnikliwej analizie zostało uznanych za fałszywie dodatnie. W 1967
roku IAAF miała jednak narzędzie do
usuwania kobiet ze sportowej mapy. Sposób postępowania ówczesnych władz był
obrzydliwy. Tajemnicza komisja zbierała się,
wydawała wyrok, a potem… Ruszali panowie od
załatwiania spraw w nieco gangsterskim stylu. Zawodniczka i federacja krajowa dostawali informację, że
IAAF ma na nich „papiery” i nie zawaha się ich użyć – chyba że
skazana sama wymierzy sobie karę, rezygnując z dalszej kariery. Wtedy IAAF mógł rozważyć jakieś ustępstwa. Warunek był jeden: „wszyscy
mają milczeć”. Prawie wszyscy, bo z reguły IAAF upubliczniał informację
i robił z kobiety mężczyznę. Z tabel wycofywał rekordy, choć napiętnowanej, zniszczonej dziewczynie pozwalał (łaskawie) zachowywać medale. Część prawników już wtedy twierdziła, że międzynarodowe władze
(IAAF i MKOL) robią to nie z dobroci serca, ale dlatego, że metoda określania płci była na tyle kaleka, że zdeterminowana i posiadająca dobrego
adwokata zawodniczka mogłaby wygrać proces. O Ewę nikt w siermiężnej Polsce nie chciał walczyć…
Podróż z hormonami
Dla Ewy Kłobukowskiej mógł być to jeden z najpiękniejszych okresów
w życiu. Była kochana przez kibiców, noszona na rękach przez działaczy.

A kto to była Kłobukowska?
Z powszechnie dostępnych materiałów historycznych wynika, że polska strona się poddała. Według dziennikarza tygodnika „Der Spiegel” dla towarzyszy radzieckich pozbycie się Kłobukowskiej to było nawet za mało. Rosyjski dziennikarz
przekazał zachodnim mediom szczegóły ustaleń medycznych.
– Pamiętam te wstrętne artykuły w zagranicznych gazetach. Pokazały
się jeszcze podczas finału Pucharu Europy. Ewy nikt z władz publicznie
nie bronił. To byli nędzni ludzie – zżyma się Teresa Sukniewicz. W 1970
roku rekordy Ewy Kłobukowskiej zostały usunięte przez IAAF z oficjalnych tabel. Pozostawiono jej medale. Zniszczona, poniżona, chciała
ukryć się przed światem. Skończyła studia. Wyjechała za granicę. Odcięła się od polskiego piekiełka. Teraz stroni od mediów, nie udziela wywiadów. Etap sportowej kariery w swoim życiu uważa za zamknięty i nie
chce do niego wracać.

Autor: Redakcja / Foto: Materiały prasowe
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Ortodoncja
bez wyrzeczeń

KLINIKA IMPLANTOLOGII I ORTODONCJI

www.hahs.pl

tel. 91 461 43 18
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Restauracja
Więcej niż Sushi
Szczecin, al. Piastów 1

Szczecin, al. Jana Pawła II 17

tel. 91 484 36 18

tel. 91 489 34 68

www.sake.szczecin.pl

www.jindu.pl

www.facebook.com/RestauracjaSake

www.facebook.com/restauracjajindu

fot. Paweł Zanio
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Portret
Bity, koka,
mieszczan własny hip hop
PRESTIŻ
PATRONUJE

„Mieszczanie” Maksyma Gorkiego to spektakl o trudach i znojach, o teatrze i marzeniach, o przymusie, katastrofie. Przestrogą, melancholijnym spojrzeniem, studium rozpaczy, groteską, ironicznym wglądem
w bohatera. Ten brawurowo napisany dramat zaadaptował na potrzeby
Teatru Polskiego Michał Pablan, a wyreżyserował Anton Malikov. Narracja traktuje o błędach, jakie popełniamy, w jakich grzęźniemy, przez które upadamy, choć nie jesteśmy w stanie odważyć się ich dostrzec, pochylić się. Tkwimy w tradycji i wzorcu troszczenia się o siebie coraz bardziej
uznając go za schemat, a nie powód poszukiwania w sobie wrażliwości.
Bohaterowie Gorkiego nie wiedzą, jak można o sobie rozmawiać. Mamy
nadzieję, że szczecińska inscenizacja ukaże błędy, jakie wpychają nas na
drogę zgorszenia, niefrasobliwości, pozbawienia się chwili namysłu. To
jednak historia bez morału, gdyż jak mówi największa polska intelektualistka pani profesor Maria Janion „żyjemy tylko, by tracić życie”.

Po kilku latach przerwy od występów Pezet wyruszył w trasę koncertową. Jeden z najbardziej docenianych polskich raperów znów odwiedza
z koncertami największe miasta w kraju, do Szczecina również zawita.
Na przestrzeni lat artysta stał się jedną z najbardziej kultowych postaci w historii polskiego hip hopu. W swoim dorobku trzy płyty nagrane
wspólnie z Onarem w formacji Płomień 81, dwie stworzone wspólnie
z Mikołajem „Noonem” Bugajakiem, a także dwa albumy solowe oraz
płytę nagraną wspólnie z bratem – Małolatem. Do tego dwie nominacje
do Fryderyka. Poza udaną karierą muzyczną, Pezet rozwija się także
w innych dziedzinach. Był prezenterem stacji telewizyjnej VIVA i RBL.TV.
Od 2011 roku prowadzi wytwórnię muzyczną Koka Beats, a także jest
właścicielem popularnej marki odzieżowej Koka. Podczas trasy raperowi na scenie towarzyszą wyjątkowe wizualizacje i goście specjalni, z którymi zaprezentuje swoje największe przeboje.

8-11 grudnia, godz. 19, Teatr Polski, Szczecin

16 grudnia, godz. 19, Peron 5, Szczecin

ad

reklama

ad

Olśniewające kostiumy, imponująca choreografia, magia świateł i urzekająca scenografia. Moscow City Ballet zawita w grudniu do Polski,
w tym również do Szczecina. Zespół tancerzy klasycznych, cieszący się
uznaniem na całym świecie, również w tym roku zaprezentuje aż trzy
wspaniałe spektakle, w tym Jezioro Łabędzie. Jest to opowieść mówiąca o walce dobra ze złem, o potędze miłości i uczuciu przekraczającym
granice życia i śmierci. Zdaniem krytyków, czarowi tej grupy nie można
się oprzeć ani o niej zapomnieć. Założyciel Moscow City Ballet, Victor
Smirnov-Golovanov powiedział kiedyś: „To we mnie mieszkają wszyscy
bohaterowie baletów; to ja jestem Klarą, Księciem, Królem Myszy... To
wszystko żyje we mnie...”. Być może to jest tajemnica ich ogromnego,
międzynarodowego sukcesu. Ten, kto jeszcze nie miał okazji podziwiać
talentu grupy lub chciałby ponownie przeżyć te niesamowite chwile, już
w grudniu będzie miał ku temu okazję.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Czarujący
balet
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Zmysłowy
wieczór
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Prosto z Londynu do Polski przybędzie rewia burleski, jedna z najpopularniejszych na West Endzie. Główne artystki prezentujące show „An
Evening of Burlesque” to śmietanka brytyjskiego talentu: Hotcake Kitty,
Amber Topaz, Chrys Columbine, Miss Slinky Sparkles, Ginger Blush i The
Kalki Hula Girl. Gwiazdy kilkukrotnie były nominowane i nagradzane
w branżowych plebiscytach, jak np. London Cabaret Awards. Były też
inspiracją dla aktorek grających w filmie „Burleska”. „An Evening of Burlesque” to wysmakowany performance, który przeniesie publiczność do
pięknego Paryża. Poprzez śpiew, grę na instrumentach i dopracowaną
w każdym szczególe choreografię, artystki opowiadają swoje historie,
przedstawiają niełatwe ścieżki dotarcia na szczyty karier oraz wiążące
się z tym blaski i cienie. Napięcie budowane jest przez wątki miłosne,
którym zawsze towarzyszą nuty dramatu i namiętności. Elementem
wyróżniającym są stroje występujących na scenie tancerek – lśniące
ad od brokatu gorsety, pończochy i długie rękawiczki. Podczas spektaklu
widzowie mogą dosłownie zanurzyć się w zmysłowym świecie burleski.
8 grudnia, godz. 16.30, Sala Koncertowa, Szczecin
ad
17 grudnia, godz. 19, Sala Koncertowa, Szczecin
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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

Wnętrze pełne miłości
W Pokoiku to nowe miejsce na mapie Szczecina, które powstało z połączenia miłości do dzieci, pasji do aranżacji wnętrz i dobrego smaku. W sklepie
znajduje się bogata gama produktów, które pomogą rodzicom wyposażyć
wnętrze pokoju swojej pociechy.
Oprócz tego W Pokoiku można znaleźć m.in. ubranka dla najmłodszych,
akcesoria oraz zabawki, głównie polskich (również szczecińskich) producentów towarów najwyższej jakości, m. in. Jollein, Bellamy, Eclectic living,
Effii, NunuNu, Raspberry Republic, Whisbear, Lamps and company, Cottonballlights, Hey Popinjay! i Lorena Canals.
Jeżeli więc spodziewacie się, lub już jest na świecie, Wasze Male Szczęście,
W Pokoiku jest miejscem, które po prostu musicie odwiedzić.

Szczecin, ul.Ściegiennego 3/1 (przy Królowej Jadwigi naprzeciwko przedszkola nr 33), tel. 48 883 798 817

fb.com/wpokoikucom

sklep internetowy
www.wpokoiku.com

instagram.com/wpokoiku

Bajki psychoedukacyjne dla dzieci i dorosłych, stworzone przez mamę
i córkę. Już 10 grudnia (godz. 16) w księgarni FiKa w Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego odbędzie się premiera książki dla dzieci
i dorosłych pt. „Bajeczki nie tylko dla Majeczki” autorstwa dwóch szczecinianek – Doroty Kościukiewicz-Markowskiej i Mai Markowskiej. To
piętnaście historii, mnóstwo psychologii pozytywnej, moc oryginalnych
ilustracji i dużo miłości. Bajki z dobrą puentą powstały w wyniku współpracy mamy z sześcioletnią córeczką. Mama historie spisała, a sześcioletnia córeczka je zilustrowała. W ten sposób powstał kolaż doświadczenia dorosłego ze spontanicznością dziecka. I jak zapewnia dorosła
autorka książki: – Bajki i baśnie od zawsze stanowią skarbiec mądrości.
Uczą rozumienia zachowań i motywacji, pozwalają zgłębiać tajniki ludzkiej psychiki – mówi Dorota Kościukiewcz-Markowska. – Psychologia
pozytywna korzysta z metafor i bajek, bo stanowią niezwykle poręczne narzędzie obrazowania. Pozwalają w prosty, a jednocześnie życiowy
sposób przedstawić abstrakcyjne pojęcia i hipotetyczne sytuacje. Dzięki nim o wiele łatwiej zrozumieć podstawy teoretyczne i odnieść je do
prawdziwych zdarzeń. Poza tym to najlepszy eliksir nie tylko na wieczorne zasypianie.
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Bajki z dobrą
puentą

Tragedia
na Dachu Świata

To jedna z najbardziej niepokojących książek ostatnich lat. „Morderstwo w Himalajach” Jonathana Greena jest przejmującym reportażem
o mrocznej stronie współczesnego himalaizmu. W cieniu najwyższych
gór świata rozgrywa się dramat. Wycieńczona grupa Tybetańczyków
stara się przedostać do Indii, aby uniknąć prześladowań ze strony władz
Chin. Na drodze ku wolności stają im nie tylko siły natury, ale także oddziały wojska. Świadkami tego wydarzenia są himalaiści, którzy przygotowują się do zdobycia szczytu Czo Oju. Autor książki, dziennikarz
śledczy specjalizujący się w reportażu wojennym, udał się w niedostępne rejony Tybetu, aby zbadać sprawę morderstwa nastoletniej mniszki.
Wyróżniony przez Amnesty International reportaż „Morderstwo w Himalajach” to wynik jego trzyletniego śledztwa. Ta niezwykła książka jest
szokującym świadectwem zbrodni, która wstrząsnęła zachodnią opinią
publiczną i zainicjowała dyskusję o represjach, którym poddawani są
mieszkańcy Dachu Świata przez chińskie supermocarstwo. Książka ukazała się nakładem poznańskiego wydawnictwa Czwarta Strona.

ad

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Magiczna
szafa

„Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego to jeden z najbardziej znanych i popularnych baletów w historii muzyki klasycznej. Nieodłączny
element świątecznego nastroju w okresie Bożego Narodzenia. Ale czy
na pewno znamy historię Klary, Dziadka do orzechów, Drosselmeyera
i Króla Myszy? Czy wiemy jaki jest rodowód tych postaci – kim była
królowa Mysiababa, księżniczka Pirlipata i co to takiego orzech Krakatuka? Nowa realizacja baletowego arcydzieła autorstwa znakomitego
choreografa Karola Urbańskiego spróbuje odpowiedzieć na te pytania
wprowadzając dziecięcą i dorosłą publiczność w krainę magii i tajemnicy. Przenikające się światy ludzi i lalek, muzyczna podróż przez krainy
Indian, Masajów i Eskimosów, barwne kostiumy i niebanalna scenografia przeniosą publiczność Opery na Zamku do wnętrza szafy z zabawkami i sprawią, że będzie to dla wszystkich niezapomniane spotkanie
teatralne.

Porwać
bluesem

Dennis Jones to jeden z najlepszych bluesowych gitarzystów. Wygrał
prestiżową nagrodę konkursu International Blues Competition, który
odbył się w Memphis – bluesowym centrum. Ma własny klarowny styl,
który opiera się na ogromnej dawce groove’u. Jego świetne teksty odnoszą się do aktualnych problemów społecznych. Porywa i fascynuje
publiczność fantastycznymi występami. Jego zespół składa się z Jerrego
„Wyzard” Seay’a na basie i Garrego „Gman” Sullivana na perkusji. Wyzard to stały członek legendarnego zespołu Mother’s Finest. Grał także
z: The Who, Aerosmith, AC/DC, Santaną oraz Stevie Nicks. Natomiast
Garry „Gman” Sullivan, grywał już z takimi wykonawcami jak: Tina Turner, CroMag, Eric Gales i Beyonce. Obecnie jest stałym członkiem zespołu gwiazdy „muzyki świata” – Nneki.
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16 grudnia, godz. 20, Free Blues Club, Szczecin

6-9 grudnia godz. 11 i 11 grudnia, godz. 12, Opera na Zamku, Szczecin

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

Daniel Źródlewski

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

Recenzje teatralne

Piotr Rowicki, „Disco macabre”, reżyseria Arkadiusz Buszko, Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie
Członkowie discopolowego zespołu One Takt po koncercie na… stypie trafiają do tajemniczego miejsca, gdzieś między czyśćcem a piekłem.
Okazuje się, że… zginęli w wypadku samochodowym. Dostają jednak drugą szansę, mogą odkupić swoje „winy” – tandetę, chałturnictwo
i absolutny brak muzycznego gustu. Wystarczy, że udowodnią swój talent. Osobliwa propozycja, złożona przez panującego w przedsionku
piekła DJ Charona, jest początkiem muzycznego widowiska o kolosalnym rozmachu.

P
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iotr Rowicki napisał utwór lekki, łatwy i… nieprzyjemny. To ostatnie, nie w rozumieniu wartościującym, lecz emocjonalnym. Przynajmniej dla każdego, kto choć drobinę ceni sobie dobry gust.
Jego „Disco macabre” to bezlitosny pastisz na tandetę. Jeśli ktoś
widzi w tym utworze coś innego, to serdecznie współczuję. Nie
zgadzam się z głosami, mówiącymi o miałkości tekstu. Czy
Rowicki miał napisać przeintelektualizowany traktat
o disco polo? Może rymowanym szesnastozgłoskowcem? Litości. Cały projekt „Disco macabre” to pewna konwencja i to niezwykle konsekwentna (choć,
faktycznie, w finale intrygi tekst nieco meandruje). Reżyser, Arkadiusz Buszko, skrzętnie wykorzystał możliwości utworu, tworząc widowisko
totalne. Choć wszystko jest tańcem śmierci, to
jednak tańcem wyjątkowo żywym albo żywiołowym. Nie bez znaczenia jest tutaj dopracowana
choreografia, autorstwa samego reżysera. Spektakl
jest popisem aktorskich i wokalnych talentów zespołu Pleciugi. Zaskoczył Dariusz Kamiński – jego DJ Charon
to postać stworzona wbrew jego dotychczasowemu emploi. Kamiński był niezwykle „drapieżny”, świetnie wykonywał
ostrzejsze aranżacje discopolowych hitów. W rolę asystentek Charona
wcieliły się Paulina Lenart i Marta Łągiewka. Aktorki zachwyciły makijażem oraz mimiczną i ruchową konsekwencją. Miały także swoje wokalne
perły – Łągiewka w aranżacji operowej, a Lenart zjawiskowo zinterpretowała piosenkę Shazzy jako pieśń archaiczną, z wyraźnymi dalekowschod-

nimi akcentami. Pokazały także swój lalkarski kunszt, sprawnie animując
oryginalne, obficie obdarzone, lalki „Osiemnastek”. Członkowie zespołu
One Takt w wykonaniu Katarzyny Klimek, Rafała Hajdukiewicza oraz
Macieja Sikorskiego to znakomite kreacje, każda z postaci pieczołowicie zbudowana, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów.
Panowie zapuścili nawet „obciachowe” wąsiki. Na uznanie
zasługuje sprawność wokalna i ruchowa całej trójki.
Osobne brawa należą się Tomaszowi Lewandowskiemu, autorowi przewrotnych aranżacji discopolowych przebojów. Ileż muzycznej wiedzy, fantazji
i wyczucia trzeba było, by tak zinterpretować te
utwory. O wielu z nich nie pomyślę już w oryginalnych aranżacjach – vide anglojęzyczna, bluesowa
wersja „Białego misia” czy przebój „Wszyscy Polacy to jedna rodzina” w aranżacji inspirowanej
twórczością Grzegorza Ciechowskiego i Republiki.
Kostiumy i scenografia Agnieszki Miluniec i Macieja Osmyckiego wymownie wpisały się w konwencję
spektaklu – była zamierzona tandeta i… błyskotliwość
(tak, tak – mowa o cekinach). Ciekawa i nienachalna była
multimedialna przestrzeń widowiska – tylna projekcja wysmakowanych kolaży Pani Pawlovsky oraz wyświetlane na podwieszonych kulach sekwencje dusz głównych bohaterów. Podsumowując – bawiłem się
przednio i bezpretensjonalnie. Teatr to także rozrywka, tutaj w najczystszej postaci. Nie, nie lubię i nie słucham disco polo. Nie wiem jednak, skąd
znam przynajmniej refreny większości hitów…

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Klubowiczom,
Partnerom, Sponsorom i Przyjaciołom
najserdeczniejsze życzenia Radosnych Świąt
oraz udanego Nowego Roku 2017
Binowo Park Golf Club

Krzysztof Bobala

Współwłaściciel agencji reklamowej
„BONO” i “Bene Sport Centrum”,
koordynator organizacji 15. Mistrzostw
Europy w Pływaniu oraz turnieju
Pekao Szczecin Open, wielki
miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych.

Brudny
śnieg
T

o już chyba grudzień. Na zewnątrz zimno, wieje i pada deszcz
na zmianę z mokrymi płatkami śniegu. Bez czapki i rękawiczek
coraz trudniej wyjść z domu. A i zamiast sałatki z melonem
i szynką parmeńską czy pucharku lodów czekoladowych chętniej sięgamy po talerz rozgrzewającej zupy. Nie ma co – idzie zima. Kończą się piłkarskie rozgrywki w Europie, z tenisa można już tylko oglądać
powtórki i oczekiwać na kolejny sezon. Na sportowych kanałach zamiast
zieleni murawy przeważa biel śniegu. I tylko rozgrywki halowe trzymają
się w najlepsze. Zbliża się tradycyjny sezon podsumowań i rozmaitych
plebiscytów, ale to pozostawię sobie na kolejny felieton. Dzisiaj skupmy
się na zimie. Zimie skoczków, biegaczy i narciarzy alpejskich. Ale też zimie, która od tego sezonu mniej będzie się kojarzyła z czystością wody,
z której tworzy się śnieg, a bardziej z brudem i oszustwem. A wszystko za
sprawą Norwegii. Potęgi w zimowych sportach, potęgi przede wszystkim
w bieganiu na śniegu właśnie. Bo to biegacze z kraju fiordów mocno ten
śnieg zanieczyścili. Na placu, nieopodal miejsca startu, stoi ciężarówka
budząca zachwyt i zazdrość wszystkich ekip. Z wielką kolorową rozkładaną naczepą, która w kilka minut, przy pomocy siłowników, z wymiarów
kontenera staje się sporym piętrowym pomieszczeniem o powierzchni
ponad stu metrów kwadratowych. Na naczepie napis Made by Norway
i wydrukowane wielkie twarze, znane z transmisji w Eurosporcie. Jest
Peter Northug, jest astmatyczka Marit Bjorgen i cóż widzimy – jest też
reklama

negatywna bohaterka ostatnich miesięcy, Therese Johaug. Uwielbiana
w Norwegii, filigranowa i bardzo ładna blondynka, która zupełnie niedawno przyznała się (lub została do takiego wyznania nakłoniona w imię
wyższych celów) do stosowania niedozwolonych środków. Niby to tylko
w pomadce do ust, no i niby nie wiedziała ani ona, ani trener, ani lekarz.
Ale fakty mówią coś zupełnie innego. Bo to w końcu ten sam lekarz
wprowadzał tę pomadkę na norweski rynek. A przecież na opakowaniu
kremu Trofodermin (który jest sprawcą całego zamieszania) jak wół stoi
wielkimi czerwonymi literami napisane ostrzeżenie DOPING. Coś tu nie
gra. Najpierw wielotygodniowe przepychanki z lekami na astmę, teraz
pomadka. Czy to nie jest tak, że wynik, pieniądze i sukces to cele, które
przysłaniają sportową rywalizację i uczciwość? Czy twarz Johaug na tej
ciężarówce to nie jest szczyt arogancji i brak jakiejkolwiek kultury sportu norweskich działaczy narciarskich? Na ciężarówce, w której zupełnie
niedawno dziennikarze odkryli kilka stanowisk z aparatami do inhalacji,
z których przed startem korzystali norwescy narciarze wdychając leki na
astmę, które potrafią rozszerzać pojemność płuc. Szkoda, że ikony sportu dają się namawiać na doping. Szkoda młodzieży wpatrzonej w swoich
idoli. Szkoda, że w sporcie znaleźli się tacy jak Armstrong, Szarapova czy
właśnie Johaug. To oni „psują” sport, to oni „brudzą” śnieg. Z niecierpliwością czekam na swój wyjazd na narty. Na szczęście w sporcie amatorskim możemy jeszcze cieszyć się, że białe jest ciągle białe.

fot. Jarosław Gaszyński, Dagna Drążkowska

Bollywood w Szczecinie
Ambasador Indii Ajay Bisaria odwiedził Szczecin na zaproszenie
sióstr Agnihotri. Okazja nie byle jaka, bo jedna z pań, a dokładnie bollywoodzka gwiazda filmowa Rati Agnihotri uroczyście otworzyła własną
restaurację – Bollywood Street Food. Wystrój lokalu pełen gadżetów ze
świata hinduskiego kina natomiast kuchnia specjalizująca się w przysmakach z południowej części subkontynentu. Na otwarciu wśród gości było
wiele znanych osób, egzotyczni tancerze i… fantastyczna atmosfera.
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Kolorowo było także na zewnątrz Bollywood

Od lewej: DJ Sing, tancerka Kinga Malec, Mariusz Łuszczewski, Michał Kozłowski (Toyota Kozłowski)

Od lewej: Mariusz Łuszczewski, Jego Ekscelencja Ambasador
Indii w RP Ajay Bisaria, Rati Agnihotri, Anita Agnihotri

Taniec egzotyczny w wykonaniu Kingi
Malec bardzo podobał się gościom

Pani Magdalena i Katikey Johri, Masala Grill & Bar Wrocław z gospodarzem

Rati Agnihotri osobiście witała wszystkich gości

Mariusz Łuszczewski (Exotic Restaurants), Joanna Szczepkowska, aktorka

Gokartem
dla hospicjum
W Hotelu Silver odbył się VIII Lions
Gokart Racing, zorganizowany przez
Lions Club Szczecin Rainbow Bridge, z którego dochód przeznaczony
został na wyposażenie Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych w Szczecinie. Impreza co
rok cieszy się dużym zainteresowaniem. Osobiście uczestniczył w niej
gubernator Okręgu 121 Lions Clubu,
Radosław Bielicki, jak również goście
z zaprzyjaźnionego LC Stolzenau
z Niemiec.

kt

fot. materiały prasowe

Od lewej: Kinga Krzywicka, prezes Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla
Dzieci i Dorosłych, prof. Ewa Kołodziejek, prezydent LC Rainbow Bridge Szczecin

Michał Kiełbasa, zwycięzca zawodów

Reprezentacja LC Stolzenau z Niemiec
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fot. Włodzimierz Piątek

Charytatywnie i rockowo
Szczeciński Lions Club zorganizował kolejny bal charytatywny. W hotelu
Radisson zbierano pieniądze dla młodych mieszkańców Domu Dziecka w
Policach. Muzyczną gwiazda „Rockndrollowego zawrotu głowy” była DJ
Wika. To najstarsza w Polsce DJ-ka, która od kilku lat skutecznie rozkręca
imprezy międzypokoleniowe. Grała m.in. z Maximilianem Skibą. Zanim
na dobre zajęła się graniem, przez większość swojego życia pracowała,
jako pedagog m.in. w szkołach i ośrodkach wychowawczych, w których
zajmowała się trudną młodzieżą.

Lwice w komplecie

ad

Od lewej: Renata Nowakowska Akademia Stylu, Justyna Krochmal –
Kluczyńska prezydent LC Jantar, Dariusz Baranik TVP

Od lewej: Halina Malutko,
Mariola Wróbel

Od lewej: Andrzej Marecki, LC Rainbow Bridge,
Barbara Marciniak- Marecka, LC Jantar

Od lewej: Sabrina Daleszyńska, Maciej Skotarczak z małżonką

Od lewej: Katarzyna Kotfis (Euromedis),
Klaudia Semeniuk (adwokat)

Od lewej: Elżbieta Wysocka,
Zofia Daleszyńska (notariusz)

Od lewej: Radosław Górski, Ariel Borkowski, Piotr Barcz z małżonką, DJ Wika

Modna łazienka
W salonie Elements w Warzymicach odbyły się Dni Otwarte dla klientów
i kontrahentów. Doradcy opowiadali o nowoczesnych technologiach
oraz prezentowali cały szereg kabin prysznicowych, mebli łazienkowych,
wanien i umywalek oraz kotłów grzewczych. Po specjalistycznych rozmowach nastąpiła chwila relaksu przy cateringu.

ad

Od lewej: Eugeniusz Kieroński, Czesław Dochniak (Geberit), Andrzej Chwieśko

Od lewej: Waldemar Skorupko (Klimar
Plus), Paweł Chojnacki, Geberit
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Od lewej: Agnieszka Geniusz (Elements), Łukasz
Kosmala (Geberit), Marek Saleta (Markbud)

Od lewej: Piotr Czupryński (Elements), Paweł Wójcik (Elements), Maria
Czupryńska (Elements), Łukasz Kosmala, Marek Saleta

fot. materiały prasowe

fot. Dagna Drążkowska

Polmotor świętuje
Grupa Polmotor otworzyła kolejną dużą inwestycję. Tym razem na prawym brzegu Szczecina powstało nowoczesne centrum motoryzacyjne
dla marek: Kia, Nissan, Renault i Dacia. Na otwarciu nie zabrakło wielu
znakomitych gości. Wydarzeniem wieczoru był koncert Moniki Lewczuk.
Odbyły się m.in. pokaz zumby i barmańskie show. O podniebienie uczestników imprezy zadbały Exotic Restaurants i Event Bar.

ad

Stylowy bar i wyśmienite drinki przyciągały uwagę gości

Konrad Kijak, Grupa Polmotor, Katarzyna Pęzińska-Kijak, Przychodnia
Vetico, Mariusz Łuszczewski, Exotic Restaurants

Od lewej: Jan Przepłata, Piotr
Przepłata, Grupa Polmotor

Marcin Jarczyński i Inga Elerowska, Prestiż

Zdzisław Zasadziński (Północna Izba Gospodarcza) z małżonką

Leszek Wacławczyk i Monika
Lewandowska-Wacławczyk, BIMs Plus

Sławomir Piński (Binowo Park
Golf Club) z żoną Iwoną

Filip Grega, Fundacja SOS z partnerką

Talenty Szczecina
Profesjonalni muzycy wystąpili z International Youth Charity Orchestra,
w której grają uczniowie i studenci szkół muzycznych ze Szczecina, Stargardu, Norwegii, Danii, Niemiec, a nawet Macedonii. Ich występ podczas
jubileuszowego, 10 koncertu charytatywnego, zorganizowanego przez
Rotary Club Szczecin International, był efektem warsztatów pod okiem
duńskiego dyrygenta Ole Faurschou. Przed szczecińską publicznością
Reprezentacja Rotary Club Center – od lewej: Hanna Gardas, Beata
wystąpili również Szczecińska
Piątak, Piotr Wiśniewski, Karolina Kędzierska, Iwona Korulczyk-Rinas
Młodzieżowa Orkiestra Kameralna SMOK, Szczecin Young Percussion oraz Patryk Matwiejczuk
(fortepian). Zebrane środki przeznaczone są na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i edukacyjnego
dla szczecińskiego ośrodka dla
dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przedszkolaków ze StargarCzłonkowie RC Szczecin International – od lewej:
Alex Nielsen, pomysłodawca Talentów Szczedu i podopiecznych Domu Komcina, prezes firmy Polchar, Małgorzata Wojtas,
batanta.
Reprezentacja RC Szczecin International oraz Binowo Park Golf Club – od lewej: Marcin

kt

fot. Jarosław Gaszyński

Dudziński, Jerzy Szymczak, Agnieszka Ostrowska, Mariusz Wojtas, Cezary Turostowski

wiceprezydent klubu, Isobel Perera-Turostowska,
prezydent klubu
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fot. Emilia Wojciechowska-Kobiak

Święto młodego wina
W listopadzie Francuzi popijają hektolitry młodego wina. Tradycja takich
przyjęć dotarła także do Polski, dzięki czemu kolejne spotkanie w sklepie z winami firmy Wine Center minęło w bardzo przyjemnej atmosferze.
Święto Beaujolais Nouveau 2016 celebrowano w gronie przyjaciół oraz
w towarzystwie smacznych przekąsek i – oczywiście – wspaniałego wina.

kt
Od lewej: zespół Royal Studio: Monika Kozar, Monika Nadolna, Wojciech Bukański oraz Piotr Kaliński

Od lewej: Piotr Kaliński (Wine Center),
Barbara i Roman Kierysowie (Domrel)

Od lewej: Dominika Polak, Piotr Tchorowski,
Monika Kalińska (Wine Center)

Od lewej: Emilia Wojciechowska-Kobiak (Peacock Art), Monika
Kalińska (Wine Center), Monika Nadolna (Royal Studio)

Francuska musicdrama

W Teatrze Kameralnym odbyła się pierwsza edycja festiwalu Euromusicdrama. Założeniem imprezy jest spotkanie dwóch wiodących, europejskich sztuk teatru i muzyki. Wydarzeniem festiwalu był koncert
wybitnego klarnecisty francuskiego Jean’a-Marc’a Fessard’a oraz pianisty Alana James’a Ball’a wraz z udziałem aktorów. Odbyły się również
wykłady i konferencje znanych osobowości muzycznych, np. Bruno Letort’a dyrektora festiwalu Brukselskiego „Ars Musica” i dyrektora Radia
Francuskiego France Music oraz wybitnych naukowców, w tym profesora
Andrzeja Potemkowskiego.

Alan James Ball, Jean-Marc Fessard, Zofia Janicka, Marek
Żerański, Michał Janicki, prezydent Piotr Krzystek

fot. Jarosław Gaszyński

ad

Małgorzata i Mariusz Talarczykowie

Irena Brodzińska z mężem,
Alicja Sokalska, Alicja Maj

Alicja Sokalska z mężem

Anna Tarnowska z córką, Zofia Janicka,
Henryk Sawka, Patrycja Fessard.

Kolorowe przyjęcie
Zespół La Bamboli, butiku z markową odzieżą dziecięcą i młodzieżową,
świętował w listopadzie swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji na wszystkich klientów czekały specjalne promocje i pyszny poczęstunek. Sklep
odwiedziła wraz z mamą Alicja, 11-letnia laureatka konkursu na firmową
lalkę, która odebrała zabawkę uszytą według własnego projektu przez
Pracownię Niewielką. Oryginał jej pracy można oglądać w La Bamboli.

kt

Alicja Tomczyszyn, zwyciężczyni konkursu
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Od lewej: Violetta Długokęcka i Magdalena
Szymczak, właścicielki La Bamboli

Joanna Miller, doradca klienta La Bambola

Katarzyna Sztajnic, Pracownia Niewielka

fot. Dagna Drążkowska

fot. Jarosław Gaszyński

Księżycowy wernisaż
Malarstwo krakowskiej artystki Kai Soleckiej rozgościło się w pięknych
wnętrzach Open Gallery Moniki Krupowicz i można je tam oglądać aż do
25 grudnia. Licznie przybyli goście wernisażu podziwiali jej najnowszy
cykl obrazów z kolekcji „Lunula”, który ukazał kobiece piękno w kompozycji z geometryczną abstrakcją. Wszystko to skąpane w świetle księżyca, który swoim blaskiem oczarował nie tylko malarkę, ale i publiczność.

kt

Jacek Wiśniewski, prezes firmy Euroafrica
i Bożena Lembas, stomatolog

Adwokat Grażyna Wódkiewicz z mężem

Od lewej: Kaja Solecka, artystka i Monika Krupowicz, właścicielka Open Gallery

Od lewej: Anna i Damian Wrońscy, goście wernisażu i Justyna Siwińska (Open Gallery)

Modny weekend

Pokazy szczecińskich projektantów: Yaśmin Iman Borgott, Pin Ups, Dominika Kujawa, Kasia Hubińska, Ania Gielar Grzegorczyk i studenci Akademii Sztuki, Konrad Bikowski, Magdalena Sitkowska & Expose. A także
pokazy finałowych kolekcji Gryf Fashion Show. To tylko część atrakcji,
jakie miały miejsce podczas kolejnej edycji Weekendu Mody.

ad

fot. Dagna Drążkowska

Uczestniczki imprezy, a wśród nich: Agnieszka Noska, wizażysta, Anna Siergiej,
trenerka koni, Magdalena Zagórska i projektantka Katarzyna Hubińska

Łucja Zaniewska i Elżbieta Wysocka

Magdalena Zgórska, Expose i
Agnieszka Czarnota

Gabriela Mohri, Tropical Island, Michał Starost,
projektant, Elżbieta Pydyn, Willa West Ende

Fragment pokazu mody

Powrót w dobrym stylu
Reni Jusis wróciła do gry po siedmiu latach przerwy. W ramach trasy
Bang Tour, promującej jej najnowszy krążek, artystka wystąpiła w szczecińskim klubie Mojo. Oprócz nowych piosenek nie zabrakło także już znanych i lubianych hitów, przy których wszyscy bawili się doskonale.

kt

Od lewej: Piotr Kaliński (Wine Center), Katarzyna Hubińska
(Atelier Pasja), Marek Ernest, Monika Kalińska (Wine Center)

Od lewej: Daniel Szymik (Mojo), piosenkarka Reni Jusis, Izabela Magiera (Prestiż)

fot. Dagna Drążkowska

Od lewej: Justyna Szuszkiewicz (Clochee), Katarzyna Krakowiak (Teatr Polski), Magdalena Lisowska
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
KAWIARNIE
Bistro na Językach, ul. Grodzka 2
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy
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
Matejki 8, ul.Matejki 8
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 Klinika Urody, 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
Wine Center, ul. Bogusława X 37/U2
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
Specjalistyczny Gabinet Lekarski, ul.Emilii Plater 11/I

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

