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DLA CIEBIE, DLA ŚWIATA.
Przyszłość elektrycznego luksusu już tu jest. I należy do Ciebie. Nowy EQS to samochód,
który zwiastuje nową erę. Ciesz się porywającym designem, komfortowym wnętrzem
i zasięgiem do 770 km* na jednym ładowaniu. Pozwól innowacyjnym reflektorom DIGITAL LIGHT
zadbać o Twoje bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Więcej informacji na: mercedes-benz.pl/eqs

EQS 450+: średnie zużycie energii elektrycznej: 18,8-14,7 kWh/100 km; średnia emisja CO2: 0 g/km
Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP”
w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia energii elektrycznej obliczono na bazie tych danych.
Zużycie prądu zostało określone na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE.
* Zasięg został określony na podstawie rozporządzenia 2017/1151/UE. Zasięg jest zależny od konfiguracji pojazdu.

Zapraszamy do Mercedes-Benz Mojsiuk w Szczecinie - Dąbiu, ul. Pomorska 88 lub pod nr telefonu: +48 91 48 085 712
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk
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Apartamenty na sprzedaż
40 luksusowych mieszkań
z widokiem na Jezioro Dąbie

Sprawdź naszą ofertę: www.marina-developer.pl
Zadzwoń:
609 11 30 55 oraz 609 |11Zadzwoń:
22 88 609 11 30 55
Sprawdź naszą ofertę:
www.marina-developer.pl

Wybierz to, co najlepsze!
Ostatni etap inwestycji to unikalne
i komfortowe apartamenty
od 78 m2 – 115 m2

To był dobry rok
Na serio? – zapytacie. Oczywiście, bo mimo pandemicznej sinusoidy staramy się żyć. Nie będę się wdawać w polemiki jakie toczą przeciwnicy
i zwolennicy szczepień, obostrzeń i maseczek. Osobiście się zaszczepiłam.
Słucham lekarzy i naukowców, myślę i wyciągam wnioski. Czuję się bezpieczna i chcę cieszyć się bliskimi na co dzień i od święta.
Tak więc pomimo trwającej już drugi rok pandemii staramy się żyć i cieszyć tym życiem. Dla Prestiżu to szczególnie ważne, bo zajmujemy się przecież opisywaniem tego życia. I robimy to w sposób odmienny od innych
mediów. Szukamy tych jasnych, pozytywnych stron. Dobrych emocji, wartościowych rozmów, autorytetów. Mówiąc górnolotnie szukamy piękna
w otaczającej nas rzeczywistości.
Szczecin, pomimo trwającej pandemii tętni zżyciem, spotyka się, debatuje. Choć nierzadko w formie hybrydowej, lawirując pomiędzy kolejnymi
restrykcjami. Dzieje się naprawdę wiele. A dobrym podsumowaniem tej
tezy jest ponad 150 (!) stron świątecznego Prestiżu, od okładki zaczynając.
A na niej prawdziwa petarda – Dominika i Kamil Grosiccy. Odkąd Kamil
wrócił do Szczecina, aby grać w rodzinnym klubie Pogoń Szczecin, było
dla mnie oczywiste, że muszą pojawić się w Prestiżu. Tym bardziej mi miło,
że ta myśl zmaterializowała się w postaci grudniowej okładki. A ponadto
mnóstwo innych fajnych treści. Premiera charytatywnego kalendarza
„Wiele powodów by żyć” z udziałem znanych szczecinianek, z którego zdjęcia zobaczycie tylko i wyłącznie u nas. Kolejny nasz patronat, czyli druga
odsłona fenomenalnego albumu makijażowego „Pałacu Kolorów” Doroty
Kościukiewicz-Markowskiej. Wywiady z autorytetami: znakomitą pisarką
Sylwią Trojanowską i profesorem Markiem Ostrowskim. Ponadto dużo motoryzacji, w której prym wiodą auta elektryczne. I felietony, a szczególnie
ten Szymona Kaczmarka, który w dzisiejszej rzeczywistości ma szczególnie
mocny wydźwięk. Podsumowując, grudniowy Prestiż jest do poczytania,
pooglądania i do refleksji.
Wracając do covidu – autorytety medyczne mówią, że już z nami zostanie
i to się już nie zmieni. I że maseczki działają, tylko trzeba je nosić – najlepiej
na nosie, a nie pod brodą. Musimy więc nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości. I oby tak się stało, a Szczecin nie przerywał życia.
Zdrowych, wesołych Świąt!

Izabela Marecka
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Dermatologia | Dermatochirurgia
Medycyna estetyczna | Laseroterapia
Chirurgia ogólna | Ginekologia estetyczna
Kosmetologia

Klinika Dr Stachura – Twój sposób na piękny wygląd!
ul. Jagiellońska 87 | 70-437 Szczecin
tel. +48 535 350 055 | biuro@klinikadrstachura.pl
www.klinikadrstachura.pl

Implantologia · Stomatologia estetyczna
Licówki ceramiczne · Korony ceramiczne · Wybielanie zębów
Endodoncja mikroskopowa · Ortodoncja
Szczecin, ul. Śląska 9a · Pon – Pt 9.00 – 19.00 · Sob – 9.00 – 14.00
tel: 91 431 54 81 · biuro@dental-art.com.pl

Anna Ołów-Wachowicz
Pijarowiec z zawodu,
polonistka z wykształcenia,
szczecinianka z wyboru.
Autorka fejsbukowego
bloga „Jest Sprawa”. Mama
Filipa i Antosi. Ogrodniczka,
bibliofilka, kinomanka. Swoją pierwszą książkę pisze
właśnie teraz.

Standardowy wieczór w tygodniu przedświątecznym
wygląda zwykle tak, że np. szoruję analogowo, czyli na kolanach (aa, wiem, wiem) podłogę bo mi mop
nie wjeżdża pod komodę. Moją pozycję chłopki pańszczyźnianej obserwuje, wieszający ostatni wytarty
z kurzu klosz, małżonek, a w głowiźnie kiełkują
mu myśli włochate jak kot prezesa.

Co roku mówię sobie,
że będzie inaczej
W przyszłym roku nie przejemy się, wszystkie prezenty przygotujemy
wcześniej, spadnie piękny biały śnieg w Wigilię, a ja nie będę sprzątała
domu, jakby od tego zależało wytępienie epidemii światowej. Odpuszczę. Będę się cały grudzień cieszyła duchem świąt.
Ostatni raz, kiedy tak sobie powiedziałam, uroczyście otworzyłam wino
i … już następnego popołudnia na kolanach szorowałam mikroskopijną
plamę po nim. Jestem pewna, że tak mocno mam zakodowane sprzątanie w okolicach świąt, że nie panuję nad tym zupełnie. Wysprzątałabym
pewnie nawet manufakturę samego Świętego Mikołaja, ganiając elfy
na ścierach. Ja to, niestety, mam w genach.
Nietrudno zgadnąć skąd.
Przyjeżdżam do mamy, a tam już pełna krakowska szopka. Wanna pełna firan kiszonych w jakimś oksydancie, góra kapusty w kuchni, okna
lśniące i pootwierane, przeciąg hula w stercie prasowania, przewalając
obrusy białe jak śnieg i sztywne jak deski – od krochmalu. Szorowanie,
pucowanie, wylizywanie posadzek. W tym wszystkim moja matka,
mała, czerwona, spocona, ale wyraźnie w swoim żywiole, radosna jak
szczygiełek:
– No, jeszcze tylko żyrandole umyję i mogą być święta!
– Nie wiem, co ta kobieta dzisiaj brała, ale mnie to wykończy – ponuro
informuje mnie z drugiego bieguna sytuacji brat, wlokący smętnie dywan do trzepania. Już wiem, że na jego wsparcie w prawieniu kazań nie
mam co liczyć. Na pewno zaraz po przyjeździe nakarmiła go gołąbkami
i zupełnie dał się podejść.
Jak co roku, w okolicy świąt spokojnie mogłaby nadejść wojna – lodówka
mojej mamy wygląda jak magazyny żywnościowe Czerwonego Krzyża.
Próbuję zwrócić uwagę, że to raptem dwa dni, że w poniedziałek znowu
można dopaść półek w dyskoncie, że zamienimy się w stado tuczników,
jeśli spróbujemy zjeść choć jedną trzecią tego – ale to jak wywabić DNA
wybielaczem do firanek. Nie da się.
Dlaczego więc, wyprawiam to samo! Standardowy wieczór w tygodniu
przedświątecznym wygląda zwykle tak, że np. szoruję analogowo, czyli na kolanach (aa, wiem, wiem) podłogę bo mi mop nie wjeżdża pod
komodę. Moją pozycję chłopki pańszczyźnianej obserwuje, wieszający
ostatni wytarty z kurzu klosz, małżonek ,a w głowiźnie kiełkują mu myśli włochate jak kot prezesa.
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– Co teraz jeszcze będziesz robiła? – zadaje pytanie szacujące.
– Jeszcze muszę skończyć sernik na zimno, wiesz, ubić śmietanę ... – wyliczam dość długą listę, na tyle długą, że już wiadomo, że po wykonaniu
zadań padnę martwym bykiem. – No idź idź, nie czekaj, jeszcze mi tu
zajmie. Acha, i bez piżam dzisiaj śpimy, bo wszystkie wyprałam.
– To już nieludzkie... – mamrocze pod nosem, odchodzący w stronę
sypialni, małżonek mój, ofiara świątecznych porządków i własnej wyobraźni.
Późną nocą, kiedy wciąż przemieszczam się między kuchnią a balkonem, gdzie upycham dania nie mieszczące mi się, jak co roku, w lodówce, mijam rozświetloną pannę choinkę i coraz bardziej mi się podoba.
Siadam sobie wśród nocnej ciszy na kanapie i wreszcie mam chwilę
popatrzeć na świąteczny dom, poczuć się jak dzieciak w oczekiwaniu
na prezenty. Smak oczekiwania został ze mną do dziś, prezenty okazały
się nie być aż takie ważne. Ale oczekiwanie – wyborne. Jak ciasteczka
korzenne z pomarańczowym lukrem. Zapewne całe pięć minut trwa
moje świąteczne oczarowanie, bo zasypiam twardo na siedząco, jak galernik. W śnie tańczą mi korowody pierniczków z miotełkami i wesoło
polewają się glazurą.
Kiedy budzę się w środku nocy, lekko połamana i przymarznięta, znowu
mówię sobie, że jestem niereformowalna. Kto mi się kazał tak zmęczyć?
Kto kazał przygotować każdą z pracochłonnych potraw, bo zawsze
na stole były. Kto mi kazał przewieszać przez godzinę wszystkie bombki, które wcześniej krzywo powiesiły dzieci. A ja.
Dlatego, na zakończenie, chciałabym wszystkim życzyć, żeby sobie wydłubali tego gena nakazującego, że „wszystko musi być”. Wszystko i tak
będzie. Inflacja, pandemia, konflikty, święta, narodziny, kolejny Nowy
Rok. Nic się nie zatrzyma. I wszystko może być zarówno źle, jak i dobrze, fifty fifty.
Martwmy się więc choć o tę połowę mniej. I bądźmy dla samych siebie jak korzenne ciasteczko: niedoskonale wykrojone, słodkie, kruche,
a pełne ostrych przypraw. Poleżmy sobie na wielkiej paterce życia,
aż do skruszenia. Poczekajmy na to, co przyniesie nam Nowy Rok.
Na pewno nie będzie już gorszy.

Felieton

Człowiek rodzi się w kraju cywilizowanym,
stabilnym ekonomicznie, gdzieś w środkowej Europie. Żyje sobie na miarę swoich
możliwości i zgodnie z planem wylosowanym przy narodzinach. Ma dom, rodzinę,
pracę, drobne przyjemnostki. Jednak
pewnego dnia, gdy jak zawsze rzuca swoją
kostką, z niedowierzaniem stwierdza,
że wypadła „siódemka” …

Szymon Kaczmarek
Dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski.

Przy wigilijnym stole,
czyli gry i zabawy
ludu polskiego
Najpierw wypatrujemy gwiazdki. Jednej, nie pięciu! Następnie, ubrani
w schludne dresy siadamy do odświętnego stołu. W rogu pod ceratą leży
stówa. W tę jedyną noc w roku, zwyczaj nakazuje trzymać siano pod obrusem. Na stole, zgodnie z tradycją dwanaście potraw, między którymi
z radością i apetytem rozpoznajemy staropolską pizzę, tradycyjny kebab, czipsy, colę, hamburgery, a w mikroweli wesoło podgrzewają się te
pyszne schabowe z biedry, co to mama kupuje je na niedzielę. W ryczącym telewizorze jakiś nażelowany pan w zbyt ciasnym garniturku podsumowuje porażki Tuska, ale tylko te z mijającego roku. Kolorowe światełka mrugają rytmicznie na plastikowej choince z aliexpress. O, przestały.
Wkoło pachnie spalonym tworzywem… Zanim zaczniemy spożywać te
wszystkie pyszności, przesyłamy sobie esemesy ze świątecznymi wierszykami…
A po Wieczerzy zagramy sobie w Człowieka:
„Gra w Człowieka” – zasady:
Bierzesz człowieka. Niech się urodzi. Rzucasz kostką–wypadło trzy.
Urodzi się w kraju trzeciego świata, skończy trzy klasy podstawówki.
Będzie jadł trzy posiłki tygodniowo. Trójka jego rodzeństwa zginie w lokalnym konflikcie zbrojnym. Rzucasz kostką. Piątka. Za pięć lat pracy dla
koncernu farmaceutycznego (przyjmowanie dawek eksperymentalnego
lekarstwa) uzbiera pięćset dolarów potrzebne na łapówkę dla przemytnika emigrantów. Pięć dni będzie jechać w ciężarówce razem z pięćdziesięcioma rodakami płci obojga bez wody i jedzenia. Rzucasz kostką.
Dwójka. dwoje jego dzieci zginie po drodze z odwodnienia i ogólnego
wyczerpania. Dwa razy zostanie wypchnięty z kraju do którego wcale
nie chce się dostać. Rzucasz kostką. Jedynka. Łapie Cię patrol. Wracasz
na linię startu…
To fajna gra, choć wcale nie łatwa. Nie ma telefonu do przyjaciela.
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Ogólnie rzecz ujmując, nie ma przyjaciół, są pośrednicy, kontakty, przewoźnicy, dużo mundurowych, ale przyjaciół brak. Nie ma podpowiedzi
publiczności. Publika sama nie za bardzo wie o co chodzi. O przebiegu gry dowiaduje się sporadycznie i wybiórczo. Relacje są jednostronne, wieści skąpe, czasami niezrozumiałe. Jedyny wybór, to pół na pół.
Albo przeżyjesz, albo nie.
Gra w Człowieka ma wiele odmian i mutacji. Planszą może być granica
między wojną, ubóstwem i pożogą, a wyśnionym spokojem i dobrobytem. Ale równie dobrze może się trafić, że grasz w pozornie normalnych
warunkach. Człowiek rodzi się w kraju cywilizowanym, stabilnym ekonomicznie, gdzieś w środkowej Europie. Żyje sobie na miarę swoich możliwości i zgodnie z planem wylosowanym przy narodzinach. Ma dom,
rodzinę, pracę, drobne przyjemnostki. Jednak pewnego dnia, gdy jak
zawsze rzuca swoją kostką, z niedowierzaniem stwierdza, że wypadła
„siódemka”...
„… dwadzieścia siedem i pięć, to trzydzieści dwa. i dwa, to trzydzieści
cztery…”. Osiedlowy sklepik powoli kończy dzisiejszą, świąteczną działalność. Szef zbiera skrzynki z resztkami owoców, sklepowa zamiata
zdeptaną podłogę. Ulicę rozświetlają kolorowe światełka świątecznie
przystrojonych witryn sklepowych. W oknach pobliskich domów równie kolorowo i mrugająco. Przed sklepem okutany w poszarpaną kurtkę
mężczyzna, na wyciągniętej, zmarzniętej dłoni liczy żółty bilon. Gorączkowo zastanawia się, czy wystarczy? Przecież dziś Wigilia. Musi być odświętnie. Twarz mężczyzny rozjaśnia słoneczny uśmiech. „wystarczy!
i na saszetkę dla Przyjaciela-Kota i nawet jeszcze na dwie bułki zostanie.” W przytulonej do ciepłowniczej rury budzie, zmyślnie ukrytej przed
wzrokiem natrętów i Straży Miejskiej też będzie dziś Święto.
Do szczęścia wystarczy przecież tak niewiele. Ot, choćby mruczenie najedzonego kota.

Felieton

KARTA
KARTA PODARUNKOWA:
PODARUNKOWA:
II ŻYCZENIA
ŻYCZENIA SIĘ
SIĘ
SPEŁNIAJĄ!
SPEŁNIAJĄ!
Prezent od serca dla bliskich, by święta były
Prezent od serca dla bliskich, by święta były
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POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ
MEGA NOWOCZESNY SPRZĘT DO KUCHNI
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Dariusz Staniewski
Dziennikarz z bardzo bogatym stażem i podobno niezłym dorobkiem. Pracował
w kilku lokalnych mediach. Do niedawna dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego”,
m.in. autor poczytnej (przez niektórych uwielbianej, przez innych znienawidzonej) kolumny pt. „Kurier Towarzyski” (w piątkowym „Magazynie”). Współautor
dwóch książek i autor jednej – satyrycznie prezentującej świat lokalnej polityki.
Status w życiu i na Facebooku: „w związku” z piękną kobietą. Wielbiciel hucznych
imprez, dobrej kuchni i polskiej kinematografii.

Krzywym okiem
Nie jestem jakimś specjalnym kibicem piłki nożnej. Ale pamiętam (naocznie, dzięki telewizyjnym transmisjom) kilka bardzo ważnych wydarzeń z historii polskiego futbolu. Wygraną - przegraną Polski z Anglią
na Wembley, tzw. mecz na wodzie rozegrany na Mistrzostwach Świata
w 1974 roku w RFN, kiedy mogliśmy wygrać z gospodarzami i awansować do finału, ale pogoda tego dnia sprzyjała Niemcom. Deszcze niespokojne tym razem potargały nie sad, ale murawę. Oni zostali mistrzami,
a my wylądowaliśmy na trzecim miejscu. Pamiętam także na tych samych
mistrzostwach jak Orły Górskiego rozgromiły drużynę Haiti 7:0. Kolejne
MŚ – w 1978 roku w Argentynie i mecz z gospodarzami. Kazimierz Deyna,
dziś uznawany za polskiego piłkarza wszechczasów, nie strzela karnego
i było „po ptakach”. Ale najlepiej pamiętam Mistrzostwa Świata w Hiszpanii w 1982 roku. A szczególnie jeden mecz biało-czerwonych. Oglądałem go w domu. A kilka ulic dalej ojciec mojego kolegi, człowiek będący już wtedy w mocno średnim wieku, tuz przed rozpoczęciem meczu
zebrał całą rodzinę i zapowiedział: za każdego gola strzelonego przez
Polaków wypije „setkę” wódki czystej. Graliśmy wtedy z Peru. Kto pamięta wynik? Ja nie zapomnę do końca życia – wygraliśmy 5:1. Nie zapomnę dumy z naszej drużyny i z taty kumpla, który bohatersko dotrzymał
podjętego zobowiązania. Niejeden młodszy miałby z tym kłopot, bo tempo było solidne – wszystkie bramki strzeliliśmy w drugiej połowie spotkania. Ale wtedy w głowach ciągle huczało nam jeszcze sztandarowe hasło
epoki Edwarda Gierka i ówczesnej propagandy sukcesu: „Polak potrafi!”.
A ojciec kumpla przekuł je w czyn na naszych oczach. Ale w przypadku
pewnych spotkań piłkarskich lepiej jednak nie podejmować takich zobowiązań i nie czcić goli zdobytych przez „naszych” nawet drobnymi,
symbolicznymi, wręcz „naparstkowymi” porcjami aqua vitae. Nawet
w przypadku meczy klasy okręgowej. Dlaczego? Weźmy pod uwagę
np. spotkanie z listopada tego roku, które rozegrały drużyny „Wybrzeża Rewalskiego” i „Pomorzanina Nowogard”. Drużyna z Rewala wygrała
z zespołem z Nowogardu. Ale ile! 53:0! Padł absolutny rekord! To najwyższe zwycięstwo w historii polskiej piłki! Obliczono, że gole dla Wybrzeża Rewalskiego padały co 100 sekund. Łatwo więc obliczyć, że nawet
przy „kuśtyczku” C2H5OH za każdą bramkę, to i tak wyszedłby ponad
litr trunku. A to już prawdziwe wyzwanie nawet dla zdrowego, młodego
chłopa. Drużyna z Nowogardu jest w finansowym dołku, nie ma trene-

ra, zawodnicy trafiają na boisko chyba z „łapanki” urządzanej na ulicach
miasta w dniu meczu. Ale musi grać, żeby nie została zdegradowana
do niższej tabeli rozgrywkowej. Trzeba więc podziwiać tych zawodników
za odwagę, hart ducha i wolę walki.
Przy okazji tego wyjątkowego meczu padł jeszcze jeden rekord.
I to w dodatku świata! Osiągnął go jeden z zawodników drużyny z Rewala
zdobywając aż 22 gole. To o jeden więcej niż wynosił dotychczasowy rekord pewnego szwedzkiego zawodnika. Trzeba mie kopa i oko zarazem.
Przejdzie do historii. Podobnie, jak bramkarz drużyny z Nowogardu. Chyba przeżył. Bo nie słychać doniesień, aby go nowogardzcy kibice zlińczowali.
Ktoś może być jednak rozczarowany, że w tym tekście nie ma ani linijki
o zbliżających się świętach, choince, prezentach, „Last Christmas” duetu Wham, św. Mikołaju, pasterzach co przybieżeli, tradycyjnym zabójstwie karpia, fajerwerkowych szaleńcach, zmrożonym winie musującym
zw. szampanem i sylwestrowej zabawie „na siłę”. A przecież to grudzień.
To może chociaż kilka słów o Pierwszej Gwiazdce? Proszę bardzo, niech
będzie także element kosmiczny. Bo okazuje się, że gdzieś tam, hen daleko nad nami, krąży asteroida, która od kilku tygodni nosi oficjalną nazwę … „Szczecin”.
Odkryli ją trzej uczniowie szczecińskiej „trzynastki” razem z opiekunem.
Do tej pory funkcjonowała pod roboczym numerem. Teraz po oficjalnym
potwierdzeniu odkrycia asteroidzie nadano nazwę „Szczecin”. Kosmiczna stolica Pomorza Zachodniego krąży w pasie asteroid między Marsem
a Jowiszem. I człowiek z dumy pęcznieje i radość go rozpiera i duma,
że mieszka w kosmicznym mieście! I chciałby to wykrzyczeć całemu światu! I aż się prosi o pieśń jakąś na ten temat albo wiersz jakiś.
Może coś w tym stylu: „Gdzieś tam w kosmosie Szczecin krąży. Spłacę
kredyty zanim w Ziemię walnąć zdąży? Wyścig przedziwny – co mnie
pogrąży. Czy komornika egzekucji dzida, czy spadająca asteroida?”.
Albo „Jak szybko krąży Szczecin na niebie, tak ja dziewczyno biegnę do
Ciebie. W biegu tym bidon z wodą się przyda, jak w herbie miasta asteroida”.
Wesołych Świąt i lepszego, zbliżającego się, roku.
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C E L E B R U J M O M E N T Y. . .
... z koktajlem kraftowym.

WSPÓLNA AKCJA
SZCZECIŃSKICH REDAKCJI

CHCEMY POMÓC
Magazyn Szczeciński Prestiż, Radio Super FM i portal informacyjny wSzczecinie.pl
prowadzą wspólną akcję pomocy dla podopiecznych szczecińskiego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami. Zbieramy wszystko co jest im potrzebne, aby przetrwały
zimę.
Akcja pod hasłem „Chcemy pomóc” potrwa do 17 grudnia.
– Przede wszystkim potrzebujemy karmy, dla kotów i psów. Pod nasza opieką znajduje się mnóstwo zwierzaków, prawie setka. Małe, duże, młodziutkie i starsze. Trafiły
do nas z tzw. interwencji z terenu Szczecina i nie tylko, są przywożone przez mieszkańców miasta i opiekunów. Prowadzimy także „koci szpital”. Każdego dnia karmimy naszych podopiecznych, opiekujemy się nimi, leczymy, szukamy dla nich domów.
Ale potrzeby są ogromne – mówi Karolina Winter-Zielińska, prezes TOZ w Szczecinie.
Czego szukamy, co jest potrzebne? Sucha karma, karma w puszkach (mokra), żwirek,
zabawki dla kotów mogą być także używane pod warunkiem ze zwierzę było zdrowe,
legowiska, podkłady higieniczne, ręczniki, prześcieradła, poszewki, ręczniki papierowe, rękawiczki jednorazowe, obroże dla psów, smycze.
Wszystkie rzeczy można przynosić do siedziby Radia Super FM. Akcja potrwa do 17
grudnia. Wtedy zebrane od darczyńców przedmioty zostaną przekazane do siedziby
Towarzystwa.
Zapraszamy do udziału! Postarajmy się pomóc, nie bądźmy obojętni!
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MADE IN SZCZECIN

STRYCH W MŁYNIE

EICHHOLTZ BY CLUE

YACHT PARADISE

To dawna znana popularna Szczecińska Manufaktura. Miejsce gdzie można kupić książki pisane o Szczecinie
bądź przez szczecinian, współczesną
prozę, powieści, literaturę historyczną, bajki dla dzieci. Tu można nabyć
szczeciński paprykarz, pierniki wypiekane według XIX wiecznej receptury, kawę z najlepszych lokalnych
palarni i inne smakołyki. W tym
miejscu znajdziemy oryginalne rękodzieło tworzone przez lokalnych
twórców, ceramikę, biżuterię, dekoracje do domu – plakaty lub zdjęcia
pokazujące piękno naszego miasta

Wyjątkowe, klimatyczne miejsce,
które łączy w sobie galerię lokalnego
rękodzieła, przestrzeń, w której możesz poprowadzić swoje warsztaty
lub zorganizować spotkanie oraz
studio masażu Kobido. W naszej galerii możesz obejrzeć i kupić prace
profesjonalnych artystów oraz artystów amatorów ze Szczecina i okolic.
Strych to również miejsce inicjatyw
kulturalnych. Zapraszamy do wspólnego muzykowania, oglądania filmów i dyskusji. Chętnie przyjmiemy
też wytwory kolejnych Tworzycieli.

Drugi salon flagowy marki EICHHOLTZ, tym razem w Szczecinie. Za tym
przedsięwzięciem stoją trzy wspólniczki. Jedna na co dzień związana
z Warszawą, a dwie to szczecinianki,
zakochane w tym mieście po uszy.
Showroom otwiera nowy rozdział
w szczecińskiej historii wnętrzarskiej, jest bowiem unikatowym połączeniem monobrandowego salonu
meblowego z eleganckim bistro,
w którym już niedługo będzie można spotkać się przy dobrej kawie lub
zorganizować spotkanie biznesowe. To miejsce oczekiwane, pełne
pięknego mariażu dobrego bistro,
ponadczasowego designu i luksusu
w wydaniu EICHHOLTZ.

To nowe miejsce na żeglarskiej
mapie Szczecina. Z początkiem
przyszłego roku rusza sklep stacjonarny i platforma e-comerce dla wszystkich miłośników
jachtingu. Znajdą w nim m.in.
sprzęt ratowniczy, elektronikę
jachtową, chemię, wyposażenie
jachtowe oraz odzież premium
takich marek jak North Sails,
Paul & Shark, Code Zero czy
Henri LloydSklep.

Szczecin, ul. Sienna 11

Szczecin, ul. Szeroka 19

Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 46/U1

Szczecin, ul. Przestrzenna 11

GIN PEŁEN SZCZECINA
Dwoje szczecinian postanowiło stworzyć wyjątkowy trunek na naszym rynku – gin. Inspiracją do jego powstania była stolica Pomorza
Zachodniego, rodzinne wspomnienia z przedwojennych Kresów oraz 19 … botanicznych składników. Heritage Magnolia Gin właśnie zadebiutował
na rynku.
Aleksandra i Marcin Czajkiewiczowie po sześciu latach życia i pracy
w Warszawie podjęli dwie ważne decyzje – o stworzeniu nowego ginu
i powrocie do Szczecina, który był niezbędny, aby to marzenie spełnić.
– Nie jest łatwo, ale spotykamy się z niesamowitym wsparciem wśród
lokalnych partnerów – mówi Marcin Czajkiewicz, właściciel marki Heritage Magnolia Gin, który przez lata kierował marketingiem największych marek alkoholowych na świecie. Receptura ginu oraz projekt
etykiety zawierają wiele ukrytych detali i symboli.
Nasi przodkowie pochodzą z terenów dzisiejszej Litwy, Białorusi,
Ukrainy. Wiemy, że bardzo wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego
doskonale rozumie naszą rodzinną historię, bo jest ona bardzo zbliżona do ich własnych doświadczeń – opowiada Aleksandra Czajkiewicz,
autorka receptury Heritage Magnolia Gin i mikrobiolożka. – To właśnie
wspomnienie tych rejonów, przekazywane w opowieściach dziadków,
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zainspirowało nas do użycia wielu składników botanicznych. Nasza
butelka skrywa aromaty 19 roślin m.in. przytulii wonnej, jabłek, żurawiny, czarnej porzeczki czy pędów sosny. Doskonale łączą się one
z sercem mieszanki, przyrodniczą wizytówką Szczecina – kwiatem magnolii.
Heritage Magnolia Gin dostępny jest w sklepach specjalistycznych,
restauracjach i koktajl barach nie tylko w Szczecinie, ale także innych
miastach w regionie oraz w kraju.
Obecnie gin tworzymy w kraftowej, polskiej destylarni Drake, ale naszym długofalowym celem jest otworzenie własnej, rzemieślniczej destylarni w okolicach Szczecina. Wierzymy, że będzie to świetna okazja
do promocji regionu, ale przede wszystkim zależy nam na tworzeniu
kreatywnego ginu – dodaje Marcin Czajkiewicz.

autor: ds./foto: materiały prasowe

BELLUCCI PRZED OBIEKTYWEM SZCZECINIANKI
Najpierw sensację i zachwyt wzbudziła wspólna okładka z córką Devą dla włoskiego magazynu Vogue, a teraz niezwykle kobieca i minimalistyczna dla The Sunday Times Style. Mowa o pięknej gwieździe włoskiego i francuskiego kina Monice Bellucci i zdjęciach autorstwa, pochodzącej
ze Szczecina, fotografki Sonii Szóstak.
Stanięcie przed obiektywem młodej fotografki, to pewnego rodzaju
podsumowanie bardzo pracowitego okresu w życiu artystki, która nieustająco wzbudza poruszenie. Najpierw spektakl dla paryskiego teatru
„Maria Callas: Letters & Memories”, w którym włoska gwiazda gra słynną śpiewaczkę operową a później fabularyzowany dokument „The Girl
In The Fountain” poświęcony Anicie Ekberg, legendarnej aktorce i muzie Felliniego.
Na zdjęciu autorstwa Sonii Szóstak Bellucii ubrana jest w czarną prostą suknię od Petara Petrova i biżuterię od Cartiera, którego jest ambasadorką. Prostota, zmysłowość i emocje – ten portret aktorki idealnie
oddaje styl prac Szóstak, której talent mieliśmy również okazję prezen-
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tować na stronach naszego magazynu. – W pracy zwracam uwagę na
wszystko. Na dobre zdjęcie musi złożyć się wiele czynników – czasem
też szczęście. Z pewnością dla mnie kluczowe jest światło, bo pracuję tylko na naturalnym, więc często moje zdjęcia są od niego zależne.
To, kogo się fotografuje, też ma ogromne znaczenie – ważne jest porozumienie z daną osobą. Nie wystarczy, że ktoś jest dobrze ubrany bądź
ma piękną buzię. Model musi mieć osobowość, coś, co wyróżnia go z tłumu – mówiła w rozmowie z nami fotografka. Jej wspólna praca z Bellucci
jest tylko potwierdzeniem tych słów.

ad / foto: Sonia Szóstak / źródło: Instagram Monici Bellucci i Soni Szóstak
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MOC UKRYTA WE WŁOSACH
Wszystko zaczęło się od kalendarza „Wiele powodów by żyć”, który zachęca panie do regularnych badań ginekologicznych, a którego celem jest
opłacenie badań cytologicznych dla jak największej ilości kobiet. A wszystko w ramach profilaktyki nowotworowej. Jedną z osób, która wzięła
udział w tej akcji jest szczecińska restauratorka Anita Agnihotri, która poszła w pomaganiu o krok dalej.

Znana także ze swoich niezwykle pięknych włosów, właścicielka restauracji Bombay, oddała je na rzecz Fundacji Rak’n’Roll, która m.in.
pomaga kobietom w trakcie chemioterapii, sponsorując dla nich peruki
wykonane z pozyskanych w ten sposób włosów. – Muszę przyznać, że
kiedy otrzymałam propozycję udziału w sesji zdjęciowej do kalendarza,
nie interesowałam się tak bardzo tematem raka szyjka macicy i związanej z tym profilaktyki – wyznaje Anita Agnihotri. – Dopiero w trakcie
pracy nad tym projektem przyjrzałam się temu problemowi bliżej, zaczynając od swoich rodzinnych Indii, gdzie kobiety właściwie nie otrzymują żadnej pomocy z tym kierunku, nie badają się, wiele z nich nie ma
nawet takiej możliwości. Pomyślałam że musze coś zrobić. A w związku
z tym, że mieszkam w Polsce, w Szczecinie, musze zrobić to lokalnie.
Samo pozowanie do zdjęć mi nie wystarczyło. Jestem osobą, która za
słowami potrzebuję czynów, konkretnego działania.

fryzjerki z salonu Hal No 1. W trakcie wizyty, która poprzedzała uroczystą premierę kalendarza, Anita Agnihotri zdecydowała się na obcięcie
swych ciemnych pukli. – W planie miałyśmy zrobienie mi specjalnej,
odświętnej fryzury na wernisaż, a wyszłam z salonu w krótkich włosach – śmieje się restauratorka. – Wydało mi się, że obcięcie ich właśnie
na tę imprezę jeszcze bardziej zwróci uwagę na problem. Kiedy jest się
osobą publiczną, znaną tak jak ja, to warto swój wizerunek wykorzystywać w szlachetnych celach. Można w te sposób zainspirować inne osoby
do działania i pomocy. W kwestii obcięcia włosów, przypomniałam sobie
o jednej rzeczy związanej z Indiami. Tam kobiety często obcinają włosy
i składają je w świątyniach by zdobyć przychylność bogów, jest więc
w tym także element duchowy. Myślę, że kiedy moje włosy odrosną znowu je obetnę na dobry cel.

ad / foto: Alicja Uszyńska

O działaniu Fundacji Rak’n’Roll Anita Agnihotri dowiedziała się od swojej
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Z MIŁOŚCI DO SIEBIE
Samoakceptacja wśród kobiet, podejście do seksualności i własnych potrzeb to tematy wciąż dla wielu
osób trudne i nieoswojone. Marka naturalnych kosmetyków Clochee, której oferta w głównej mierze
skierowana jest do pań, chciałaby by kobiety spojrzały na siebie i swoją naturę bardziej przychylnym
okiem, bez względu na to kim są, jak wyglądają
i ile mają lat.
W tak popularnych hasztagach jak #selflove czy
#selfcare nie ma ani krzty przesady. Dlatego też Clochee dołączyło do projektu Gurls Kiss, który jest odą
do kobiecej erotyki. Projekt ten to dzieło Fundacji
„Projekt Kobiety” należącej do fotografa Maksymiliana Ławrynowicza i Karoliny Kiss – artystki digitalnej. Efektem wspólnej kolaboracji z Clochee jest
olejek Sensual Touch, przeznaczony do pielęgnacji
i masażu całego ciała.
W jego składzie znalazły się m.in. oleje sojowe,
jojoba, ze słodkich migdałów, słonecznikowy,
z pestek śliwki i z nasion żurawiny. Aktywne skła
niki, zapewnią efekt nawilżenia, wygładzenia,
a także pobudzają procesy regeneracyjne.
Ale to nie wszystko… zadbają również o pobudzenie zmysłów dzięki naturalnym olejkom eterycznym
o świeżych i niebanalnych nutach zapachowych.
Z ciekawostek warto dodać, że Sansual Touch można
także używać do masażu twarzy, manualnego bądź
z użyciem rollera.
Autorką graficznego projektu Sensual Touch, nawiązującego do kobiecej natury jest wspomniana Karolina Kiss, która podkreśla: – Mam nadzieję, że sztuka,
która zagości na opakowaniu produktu Clochee docierając do większej, być może nieoczywistej grupy
kobiet, pomoże rozpocząć dyskusję o miłości do siebie, o tym jak ważne jest by dbać o swój głos i prawo
do bycia sobą.

ad / grafika: Karolina Kiss
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PRESTIŻ DOCENIONY
I NAGRODZONY!
Magazyn Szczeciński Prestiz został wyróżniony certyfikatem marki
„Zrobione w Szczecinie” w najnowszej, piątej edycji tego konkursu.
Jego celem jest promocja lokalnych produktów i usług o najwyższej
jakości. – To dla nas ważna nagroda, daje nam nowe siły, potężny zastrzyk energii do działania i tworzenia jeszcze lepszego pisma – stwierdziła Izabela Marecka, redaktor naczelna Prestiżu. No to się teraz trochę pochwalimy i polansujemy!

Tegoroczna odsłona konkursu „Zrobione w Szczecinie” była już piątą
edycją projektu realizowanego przez Urząd Miasta Szczecin i Agencję
Rozwoju Metropolii Szczecińskiej od 2018 roku. Jego celem jest promocja produktów i usług lokalnych, wyróżniających się najwyższą jakością.
– Nagroda „Zrobione w Szczecinie” z pewnością podnosi Prestiż wyróżnionych produktów czy usługi, świadczy o ich lokalnym charakterze
i wysokiej jakości – mówił Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin.
– Laureaci, poprzez swoje produkty i usługi, są ambasadorami Szczecina. Doceniamy to i bardzo im za to dziękujemy. Jesteśmy z Was dumni
– mówił Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin podczas uroczystego
ogłoszenia laureatów połączonego z wręczeniem pamiątkowych certyfikatów i statuetek, które odbyło się w środę, 17 listopada, w Willi Lentza.
Z 62 złożonych w roku 2021 wniosków wyłonionych zostało łącznie 20
laureatów – po 10 w kategorii „Produkt” i „Usługa”. Magazyn Szczeciński Prestiż został nagrodzony „za pierwszy lokalny, kolorowy magazyn
w Polsce, który regularnie udowadnia, że w Szczecinie dzieje się bardzo
wiele”.
– To dla nas ważna nagroda, daje nam nowe siły, potężny zastrzyk energii do działania i tworzenia jeszcze lepszego pisma – stwierdziła Izabela
Marecka, redaktor naczelna Magazynu Szczeciński Prestiż.
A teraz mały rys historyczny. Magazyn Szczeciński Prestiż jest pierwszym w Polsce, bezpłatnym magazynem lifestylowym. Powstał w stolicy Pomorza Zachodniego w 2008 roku. Założyli go dwaj znani lokalni
dziennikarze – Tomasz Chaciński i Michał Stankiewicz. Pismo rozwijało
się bardzo szybko i prężnie. Nie dziwi więc fakt, że szybko w Polsce powstały jego kopie. Jednak najbliższą „rodziną” szczecińskiego Prestiżu
są jego edycje koszalińska oraz trójmiejska. Pierwszą redaktor naczelną
pisma była Daria Prochenka (dziś współwłaścicielka znanej firmy kosmetycznej Clochee). Od 2013 roku tę funkcję sprawuje Izabela Marecka.
Może to zabrzmi niezbyt skromnie, ale każde wydanie Prestiżu obfituje
w naprawdę bardzo dobrze przygotowane materiały dotyczące szczecińskiego lifestylu, biznesu, medycyny, urody, architektury, designu,
motoryzacji, kultury, sztuki, edukacji, muzyki, gastronomii oraz życia
towarzyskiego, nie tylko lokalnych elit. U nas publikują najlepsi i najpoczytniejsi felietoniści w Szczecinie. Na naszych łamach regularnie pojawiają się także materiały przypominające niezwykłe wydarzenia z historii miasta. Prezentujemy sylwetki znanych szczecinian np. artystów,
naukowców, lekarzy, przedsiębiorców itp. Nasze teksty odbijają się
szerokim echem, budzą odzew, zainteresowanie, są czytane i komento-
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wane. Cieszymy się, że dzięki nam szczecinianie mogą poznać ważnych,
zasłużonych, uzdolnionych mieszkańców stolicy Pomorza Zachodniego
oraz, że za naszym pośrednictwem mogą uczestniczyć w pewnych interesujących wydarzeniach – opowiada Izabela Marecka.
Magazyn Szczeciński Prestiż to także dwa, ukazujące się regularnie, wydania specjalne – Zdrowie i Uroda oraz Mieszkaj i Urządzaj. Kolejnym
prestiżowym wydawnictwem jest kwartalnik Biznes i Inwestycje, który coraz prężniej się rozwija i cieszy się coraz większą popularnością,
zwłaszcza wśród lokalnych przedsiębiorców
Magazyn Szczeciński Prestiż słynie nie tylko ze znakomitej treści,
ale także z wyjątkowych i pomysłowych okładek. Kilka z nich było bardzo szeroko komentowanych, nie tylko w Szczecinie. Wzbudziły uznanie
m.in. artystów, twórców kultury, ale i zawiść konkurencji oraz wzburzenie w niektórych kręgach społecznych. Tak było np. z okładką której bohaterem był znany szczeciński muzyk jazzowy – Sylwester Ostrowski,
a jego nagie ciało okryte tylko saksofonem. Podobnie było w przypadku
popularnej szczecińskiej aktorki Sylwii Różyckiej – naga przykryta jedynie kilkoma płatkami czerwonych róż, czy też lokalnego rapera i producenta odzieży – Winiego w stroju błazna.
– Nie boimy się kontrowersyjnych okładek, wywiadów, materiałów, felietonów. Nie zależy nam jednak na taniej sensacji. Ale lifestyle przecież
niejedno ma imię. To szeroki krąg zjawisk i tematów. Nie unikamy ich.
Dzięki Prestiżowi szczecinianie mogą się dowiedzieć, trawestując Woody Allena, o wszystkim co chcieliby wiedzieć, co w szczecińskiej trawie
piszczy, ale boją się zapytać – dodaje Izabela Marecka.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu Spokojnych
i Pięknych Świąt. Niech ten czas,
spędzony z bliskimi, będzie źródłem
pozytywnej energii i inspiracji.
Do zobaczenia na wiosnę.
Wesołych Świąt!

BURSZTYNY TEATRU
Choć Szczecin leży poza głównym szlakiem bursztynowym, to mieszka tu całkiem pokaźna liczba posiadaczy tego cennego kruszcu. W mikołajowy
poniedziałek, czyli 6 grudnia, to wyjątkowe grono powiększyło się o kolejne osoby. Przybyło laureatów Bursztynowych Pierścieni czyli najważniejszej teatralnej nagrody Pomorza Zachodniego.
Podczas uroczystej gali w Domu Kultury Krzemień w szczecińskich
Podjuchach przyznano „bursztyny” publiczności oraz te wskazane
przez jurorów. Do grona tych drugich należy między innymi przedstawiciel „Prestiżu”, autor stałej rubryki z recenzjami teatralnymi – Daniel
Źródlewski. Oprócz niego w jury zasiadają: Monika Gapińska – Kurier
Szczeciński, Małgorzata Frymus – Polskie Radio, Małgorzata Klimczak
– Dziennik Teatralny, Anna Kosiorowska – prawniczka, miłośniczka teatru, Małgorzata Stoltman – "kaowiec" Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW, Radosław Bruch – wSzczecinie.pl, Piotr Michałowski – Uniwersytet Szczeciński oraz Leszek Zalewski – aktor, reżyser.
Publiczność w dwustopniowym głosowaniu za najlepszy spektakl minionego sezonu uznała autorską propozycję Olgi Adamskiej z akompaniamentem akordeonu Romana Rydza – „My Hrabiny nie płaczemy”.
To kwintesencja kobiecości, także w aspektach wykonawczych (!).
To swoisty benefis tej niezwykle zmysłowej aktorki, związanej na co
dzień z Teatrem Polskim.
Najwyższe uznanie w kategorii aktor/aktorska sezonu według szczecińskiej publiczności zdobyła Maja Bartlewska z Teatru Lalek „Pleciuga”.
Aktorka była nominowana za tytułową kreację w spektaklu „Matylda
mierzy wysoko” według tekstu Kuby Kaprala, w reżyserii Anny Rozmianiec. To spektakl o ciężkiej pracy, dążeniu do realizacji marzeń i uznania
samego siebie, a także o tym, że każdy – niezależnie od wieku, płci czy
przynależności – ma coś ważnego do zakomunikowania światu i innym.
Równolegle do nagród publiczności swoje Bursztynowe Pierścienie,
w tożsamych kategoriach, przyznali też jurorzy. Najlepszym spektaklem sezonu ogłosili „Lalkę” z Teatru Współczesnego w reżyserii Pio-
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tra Ratajczaka. To porażająco aktualny portret współczesności, której
rytm nadaje pieniądz, posiadanie dóbr i władza. Jest rytmicznie, gęsto
i intensywnie.
Najlepszą kreację aktorską w minionym sezonie artystycznym, według
„bursztynowych” jurorów, stworzył odtwórca głównej roli w nagrodzonym spektaklu – Adam Kuzycz-Berezowski. O Jego Stanisławie Wokulskim pisaliśmy, na łamach „Prestiżu”, że to postać „znakomicie przygotowana, nieoczywista i akuratna”.
Podczas gali wręczono także kolejne dwie, niezwykle prestiżowe nagrody. Srebrna Ostroga czyli wyróżnienie dla debiutantów szczecińskich scen trafiła do Natalii Brodzińskiej z zespołu Teatru Polskiego.
Aktorka choć jest obecna na scenie przy Swarożyca dopiero trzeci sezon, ma już na koncie sporo wyrazistych i bardzo udanych kreacji, szczególnie w muzycznych propozycjach teatru.
Wielka Nagroda Jury powędrowała do Artura Daniela Liskowackiego,
znakomitego pisarza i dziennikarza. Liskowacki przez dziesięciolecia
zajmował się zachodniopomorskim teatrem teoretycznie i praktycznie.
Przez lata recenzował to co działo się na tutejszych scenach, jest także
autorem wielu adaptowanych dla teatru powieści.
Teatralna uroczystość była także doskonałym momentem, by w imieniu
miłośników Melpomeny oraz artystów podziękować ze wieloletnią pracę wybitnym postaciom – Annie Augustynowicz oraz Zbigniewowi Niecikowskiego – ustępującym dyrektorom odpowiednio – Teatru Współczesnego oraz Lalkowej Pleciugi.

nath / foto: materiały prasowe
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PRZEDSIĘBIORCA ROKU
POMORZA ZACHODNIEGO 2021
W połowie grudnia poznamy zwycięzców kolejnej edycji
Konkursu Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego organizowanego przez największą organizację biznesową w Polsce – szczecińską Północną Izbę Gospodarczą.
Uczestniczą w nim pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą, od co najmniej jednego roku obrotowego poprzedzającego ogłoszenie tegorocznego konkursu, posiadają
siedzibę lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego, a prowadzone przez nich firmy są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Konkurs obejmuje trzy
kategorie – przedsiębiorstwo do 50 zatrudnionych, od 51 do
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250 zatrudnionych oraz powyżej 250 zatrudnionych. Pracodawcy są oceniani także w kategoriach jakościowych: Menedżer Roku Pomorza Zachodniego i społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca
dbałość o środowisko, w którym działa. Do konkursu mógł
przystąpić każdy przedsiębiorca, który samodzielnie zgłosił
chęć udziału, został zgłoszony przez Członka Kapituły Konkursu, przez osobę postronną lub pracownika firmy.
Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędą się
16 grudnia 2021 roku o godz. 18:30 w Hotelu Novotel Szczecin Centrum.
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Wiecha nad Teatrem Polskim

Trwają intensywne prace przy przebudowie szczecińskiego Teatru Polskiego. W maju tego roku wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję.
W grudniu zawiśnie nad nią wiecha – znak budowniczych, że finał prac zbliża się milowymi krokami.
– Nikt, kto kocha nasze miasto, nie ma wątpliwości, że Szczecin zasłużył
na nową scenę teatralną. Już niebawem spełnią się marzenia środowiska
teatralnego, artystycznego i publiczności. Z niecierpliwością czekam na
zakończenie inwestycji i pierwsze spektakle w tych nowoczesnych przestrzeniach – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
Modernistyczny budynek Teatru Polskiego przy ulicy Swarożyca zbudowano ok. 1920 roku. Zaprojektował go architekt Adolf Thesmacher dla
szczecińskiej loży masońskiej. W latach 1935 - 1937 został przebudowany i do 1945 roku mieściła się w nim siedziba żeńskiego oddziału narodowo-socjalistycznej organizacji partyjnej. Zaraz po wojnie mieściło się
w nim kino „Bałtyk”, odbywały się także koncerty i mecze bokserskie.
Od 1946 roku jest siedzibą Teatru Polskiego.
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Kilka lat temu podjęto decyzję o przebudowie obiektu. Obejmuje ona
przywrócenie pierwotnego wyglądu teatru. Projekt budowlany nowego budynku powstał w pracowni Atelier Loegler Architekci z Krakowa.
Generalnym wykonawcą, wyłonionym w przetargu, została firma BUDIMEX S.A, a wyłącznym wykonawcą fundamentowania specjalistycznego firma Soletanche Polska. Plac budowy przekazano w marcu tego
roku. W maju wmurowano kamień węgielny. Nowy gmach Teatru Polskiego powstaje w skarpie od strony Odry, przy starym budynku teatru
przy ulicy Swarożyca i zostanie z nim połączony.
Według założeń metamorfozę przejdzie główny trzon budynku,
a istniejąca Duża Scena zostanie w całości wyremontowana. Zmianie
ulegnie obecny układ widowni, zachowane zostaną jednak elementy
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historyczne sceny m.in. sznurownia oraz ręczna kurtyna. W ramach
rozbudowy powstanie zupełnie nowa część kompleksu teatralnego.
Będzie to konstrukcja żelbetonowa z mocnym zastosowaniem szkła.
Będzie ono wykorzystane w ścianach osłonowych, świetlikach
i drzwiach wejściowych. Także zewnętrzny tambur sali teatru szekspirowskiego we foyer przewidziany jest do wykonania z w pełni przeszklonych modułów. Projekt zakłada maksymalne wpisanie nowego budynku
w rzeźbę terenu. Dzięki temu oprócz istniejącego już wejścia do budynku powstanie nowe – od strony Odry, czyli ulicy Jana z Kolna.
W przebudowanym obiekcie powstaną pierwsze w pełni profesjonalne
sceny dramatyczne w Szczecinie – główna do 569 miejsc, teatru szekspirowskiego do 549 miejsc, teatru zabytkowego na 236 miejsc, eksperymentalna, sala kabaretowa na ok. 80 miejsc, wielofunkcyjna sala prób,
garderoby, pracownie i magazyny teatralne na rekwizyty oraz pomieszczenia administracyjne.
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Modernizacja teatru powinna zakończyć się pod koniec przyszłego
roku. Pierwsze spektakle w nowym obiekcie teatralnym zaplanowane
są na 2023 rok.
Całkowity koszt przebudowy Teatru Polskiego wynosi ponad 210 mln zł.
Z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczono na ten
cel ok. 128 mln zł, a z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ok. 82 mln zł.
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NEWSY
Schronienie dla jeży

W kilkudziesięciu miejscach
Szczecina można zobaczyć
nietypowe, usypane z gałęzi
i liści kopce. Są to przygotowane przez Zakład Usług
Komunalnych schronienia,
m.in. dla jeży. Stosy biocenotyczne wyglądają niepozornie, ale mają ogromne
znaczenie. Są schronieniem dla małych zwierząt, m.in. jeży czy jaszczurek. Znajdują się one w pobliżu enklaw parkowych, gdzie w niedalekiej
odległości spaceruje więcej osób, przeważnie w miejscach, które nie są
koszone, są porośnięte trawami czy bardziej zagęszczoną zielenią. Znajdziemy już m.in. w Parku Żeromskiego, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, przy ulicy Romantycznej czy – również na Prawobrzeżu –
w Parku Wszystkich Dzieci. To właśnie one mają pomóc małym zwierzętom przetrwać zimę w mieście. Wszystkie oznaczone zostaną tabliczkami. Jak można jeszcze pomóc tym niewielkim zwierzętom? Przede
wszystkim – nie przeszkadzać im w zimowym wypoczynku.
Ekozmiany na Placu Solidarności

Plac Solidarności w Szczecinie będzie bardziej ekologiczny. Po latach intensywnego użytkowania miejsce
wymaga rewitalizacji. Prace
obejmą m.in. zmianę elewacji budynku, Ściany Pamięci
oraz małej architektury,
wykonanie oświetlenia, a także wykonanie nowych nasadzeń. – Kiedy
powstawał budynek Centrum Dialogu Przełomy, pojawiały się głosy krytyki. Ale gdy okrzyknięty został hitem w konkursach architektonicznych
w Polsce i na świecie, i stał się placem łączącym ludzi przy każdej okazji,
szczecinianie pokochali to miejsce. Dziś w oparciu o tę przestrzeń chcemy stworzyć dodatkową symbolikę – nie tylko nawiązującą do historii,
ale też naszych aspiracji, by jako zielone miasto i region być liderem ekologii w Polsce. Dlatego od kilku miesięcy dyskutowaliśmy z projektantem o czymś, co nazwałbym ekoliftingiem placu. – podkreślił marszałek
Olgierd Geblewicz. Projekt wykona pracownia Roberta Koniecznego,
twórcy budynku CDP.
Wegańska ryba

Hooked to szwedzki start-up, który opracował roślinną alternatywę
dla tuńczyka i rozdrobnionego łososia. Podobno już 4 kg wegańskiego
zamiennika są jednoznaczne z oszczędzeniem jednej ryby pływającej

w Bałtyku. W karcie firmy
znaleźć można produkty,
w których skład wchodzą
m.in. soja, marchewka,
drobne ziarna, wędzone
przyprawy, wodorosty oraz
olej z alg. Alternatywne produkty dobrze imitują smak
ryby oraz mają podobne do
niej właściwości odżywcze.
Wegańskie zamienniki są zdrowe, smaczne oraz przyjazne dla planety.
Można je stosować do dań z makaronem, pizzy, wrapów czy sałatek.
Dostępne są obecnie w jednym ze szwedzkich dyskontów. Firma planuje
jednak wejść na rynki innych skandynawskich sąsiadów. Mówi się, że
wegańska ryba ze Szwecji niedługo podbije Europę. Miłośnicy roślinnych alternatyw są bardzo ciekawi, czy produkt trafi do Polski. Zamienniki ryb stanowią bowiem rozwijający się rynek także w kraju. Mamy już
podobne produkty.
Warszawska Karta Praw
Drzew

Jeśli uważacie, że powinniście mieć dostęp do informacji związanych z wycinką
drzew, to nowe zasady, które niedługo wejdą w życie
w stolicy, na pewno przypadną Wam do gustu.
Co się zmieni? Warszawa
wdraża Kartę Praw Drzew. Miejskie jednostki będą więc musiały uprzedzać o wycince. Już niedługo żadne drzewo nie zniknie bez wiedzy
mieszkańców. Warszawa to pierwsze polskie miasto, które wypracowało jednolite standardy zarządzania miejską zielenią. Od nowego roku
wnioski o usunięcie drzewa wraz z uzasadnieniem oraz decyzje właściwych organów będą obowiązkowo dostępne online, w serwisie mapowym miasta, w zakładce Wiem o Wycince. Karta Praw Drzew ma docenić rolę zieleni w mieście. Dzięki dokumentowi, wszyscy zainteresowani
przyszłością warszawskich drzew, będą mieli dostęp do istotnych dla
nich informacji. Nowe standardy zarządzania zielenią miejską w stolicy
wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.
Polska ekspertka od storczyków

Badaczka storczyków z Łodzi została nagrodzona przez amerykańską
fundację. Odkryła 370 gatunków orchidei! Dr hab. Marta Kolanowska z
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała nagrodę amerykańskiej Fundacji Maxwella/Hanrahana za wyjątkowe badania nad storczykami. Pani profesor znalazła się w gronie 5

naukowców z całego świata
docenionych tym wyróżnieniem. Badaczka została
wyróżniona przede wszystkim za jej wkład w badanie
różnorodności biologicznej
najsłabiej zbadanych regionów świata. Fundacja
wskazała ponadto na wyjątkową wartość badań biolożki nad tym, jak ocieplenie klimatu, zmniejszenie powierzchni lasów
tropikalnych i działalność człowieka wpływają na zasięg występowania
storczyków na świecie. Badaczka zaznaczyła, że jest zaskoczona wygraną. – Razem ze mną zostali nagrodzeni naukowcy badający różnorodne obszary, takie jak np. rozwój języka papug, ewolucja i genetyka
amazońskich żab, czy przetrwanie mikroskopijnych organizmów w ekstremalnych warunkach. Jestem zaszczycona, że mogę stać u ich boku
– podkreśliła.
Ekologiczni poloniści

Powstał raport o tym,
jak poloniści mogą uczyć
o zmianach klimatu. Nauczyciele uważają, że czytanie odpowiedniej literatury może być jednym ze
sposobów kształtowania
wśród uczniów postaw
proekologicznych. Raport
pt. „Poloniści wobec zmian klimatu” opracowały dr Magdalena Ochwat
i dr Anna Guzy z Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorki zwracają
w nim uwagę na potrzebę zielonej transformacji kultury oraz humanistyki. Zdecydowana większość nauczycieli polonistów chce mówić
o kryzysie klimatycznym w szkołach. Postulują także o przygotowanie
skryptów, scenariuszy lekcji o tematyce proekologicznej, zapraszanie
ekspertów oraz organizowanie konferencji naukowych. Zwracają uwagę na to, że omawiając takie lektury jak np. „Ludzie bezdomni” i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Świtezianka” Adama Mickiewicza czy
„Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett można zwracać większą
uwagę na zieloną problematykę.
Noble a klimat

wanych materiałów i procesów losowych.

Laureaci tegorocznej nagrody Nobla z fizyki, Syukuro
Manabe, Klaus Hasselmann
i Giorgio Parisi, położyli
podwaliny pod naszą wiedzę o klimacie Ziemi i tym,
jak ludzkość na niego wpływa, a także zrewolucjonizowali teorię nieuporządko-

– Uznane w tym roku odkrycia pokazują, że nasza wiedza o klimacie
opiera się na solidnych podstawach naukowych, opartych na wnikliwej analizie obserwacji. Wszyscy tegoroczni laureaci przyczynili się
do uzyskania głębszego wglądu we właściwości i ewolucję złożonych
systemów fizycznych – mówił Thors Hans Hansson, przewodniczący
Komitetu Noblowskiego Fizyki. – Badania laureatów nad modelami
klimatu są niezwykle ważne i stanowią podstawę dla całej dziedziny.
W związku z tym nagroda jest jak najbardziej zasłużona. To kolejny sygnał mówiący, że zmiana klimatu jest ważnym tematem, coraz ważniejszym dla wszystkich – tak tegoroczne Noble skomentowała dr Aleksandra Karaś, fizyczka atmosfery, autorka „Książki o wodzie”.
Superkoralowce

Na Filipinach odkryto superkoralowce – są one bowiem odporne na
dwutlenek węgla! Degradacja raf koralowych to jedna z największych

katastrof
ekologicznych
naszego wieku. Prognozy
dotyczące tych parzydełkowców nie są zbyt optymistyczne. Pojawiło się
jednak światełko w tunelu.
Niedawne odkrycie Bayani Cardenasa – hydrologa
z University of Texas w Austin – rzuca nowe światło
na koralowce. Najnowsze badania stawiają przed biologami kolejne pytania i propozycje nowych rozwiązań w walce ze zmianami klimatycznymi. Możliwość replikowania superkoralowców w innych miejscach
na świecie może być kluczowa przy oczekiwanym globalnym wzroście
CO2. Filipińskie koralowce zdają się być obojętne na skrajnie niekorzystne warunki. Oczywiście nie oznacza to, że nic im nie grozi, ale fakt,
że istnieją rafy odporne na dwutlenek węgla jest pocieszający, daje nadzieję.
Prawdziwe warzywa

Popularna sieć sklepów Kaufland wprowadziła nową
linię produktów: Naturalsi.
Obejmuje ona owoce i warzywa, które pochodzą od
polskich rolników, a swoim
wyglądem odbiegają od
ideału. Sieć zdecydowała
się wprowadzić ten asortyment, aby wspierać lokalnych dostawców oraz niemarnowanie żywności. W sklepach można kupić polską marchew, pietruszkę, buraki,
ziemniaki, seler, a także gruszki i jabłka – nie są idealne, ale z pewnością zdrowe, świeże oraz smaczne. Tym samym sieć dołącza się do trendu stawiającego na naturalne produkty. Wygląd nie zawsze świadczy
przecież o jakości! Naturalsi to krok w stronę docenienia wszystkich
warzyw, a także wspaniała zabawa dla konsumentów. Coraz trudniej
bowiem spotkać w sklepach nietypowe produkty naturalne, a to one
budzą przecież uśmiech i zaciekawienie. Szczególnie bawią najmłodszych, którzy chętnie sięgają po owoce oraz warzywa w oryginalnych
kształtach.
Droga z recyklingu

Polscy naukowcy pracują nad drogą z recyklingu.
Ten zielony pomysł jest naprawdę ciekawy. W ramach
projektu
prowadzonego
z firmą Lotos Asfalt Wydział Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej
opracowuje
technologię
lepiszcza asfaltowego, które pozwoli na ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z remontów dróg. To ważny krok w stronę realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zaletą nowego materiału
będzie jakość oraz szerokie spektrum działania. – Nawierzchnia drogowa z zastosowaniem nowego lepiszcza oraz materiału z recyklingu
nie będzie się różniła od tej, która powstaje w całości z nowych materiałów – tłumaczy dr hab. inż. Jan Król, profesor PW. Zastosowanie
opracowywanego asfaltu pozostawi zaś dużo mniejszy ślad węglowy
niż nawierzchnie stworzone z nowych materiałów budowlanych. Zakończenie projektu jest zaplanowane na 2023 rok.

opracowała: Karolina Wysocka/ foto: Pixabay

duet
Idealnie z(a)grany

W momencie spisywania tego wywiadu Pogoń Szczecin zaliczyła kolejne zwycięstwo, wygrywając 5-1 z Lechią Gdańsk.
Bohaterem tego spotkania był Kamil Grosicki, autor trzech asyst. Przypadek? Oczywiście, że nie. Kamil Grosicki triumfalnie powrócił do rodzimej drużyny i założył ponownie granatowo-bordową koszulkę. Pomimo iż Grosik jest utytułowanym
piłkarzem grającym w reprezentacji Polski i kilku europejskich klubach, to nasza rozmowa nie dotyczy wyłącznie futbolu,
a będzie o byciu razem, o miłości i o radzeniu sobie z popularnością. W tym przypadku bardzo ważną osobą jest „druga
połowa”, czyli żona – Dominika Grosicka. Powiedzenie, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta, po raz kolejny jest
błędnie interpretowane. Nie stoi za nim, ale stoi obok niego, a on obok niej. Tak jak bohaterowie naszej grudniowej okładki.
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Zacznijmy od tego, że spotykamy się o szczególnej porze roku.
Grudzień do przede wszystkim święta, na które wszyscy czekamy.
Jestem ciekawa jak Państwo spędzacie ten czas?

Kamil Grosicki: Dla nas to bardzo ważne wydarzenie. Zawsze staramy
się spędzić święta z rodziną, a będąc w Szczecinie – jeszcze z dalszymi
krewnymi. Ostatnie lata przebywaliśmy za granicą i najczęściej to rodzina do nas przylatywała. Działo się tak szczególnie podczas mojego
pobytu w Anglii, gdzie akurat w tym czasie nie ma przerwy w meczach.
No cóż, taka specyfika tego zawodu, ale można się do tego przyzwyczaić. Natomiast w tym roku święta będą wyjątkowe, bo tradycyjne, tu na
miejscu. Szczerze? Nie mogę się już ich doczekać
Dominika Grosicka: Zajmuję się organizacją świąt, od początku do końca, gdziekolwiek mają się one odbyć. Wcześniej kiedy częściej przebywaliśmy za granicą, zawsze przebiegały zgodnie z tradycją, też po to,
by wszyscy poczuli magię świąt… chociaż dla mnie jest mniej magicznie,
bo tydzień poprzedzający święta, spędzam głównie w kuchni (śmiech).
Natomiast zawsze moim celem jest, żeby dzieci miały fajne święta, żeby
ten czas pozytywnie im się kojarzył. Dlatego też, w tym roku, będzie
wyjątkowo, bo Boże Narodzenie spędzimy w końcu w Polsce.
Czy ten podział ról, działa także poza specjalnymi okazjami?

Kamil Grosiciki: Tak naprawdę nad wszystkim czuwa Dominika, jest
świetna w prowadzeniu domu, wspaniale gotuje i też dobrze się w tym
wszystkim odnajduje. Oczywiście pomagam jej na tyle, na ile pozwala
mi czas. Nasze życie jednak jest po części uzależnione od mojej pracy.
Po powrocie do Polski, tych piłkarskich obowiązków mam znacznie
więcej. Nie tylko treningi, mecze ale też praca poza boiskiem, związana
z marketingiem, z promocją klubu. W Futbol Arenie prowadzimy szkółkę
piłkarską. Spędzam tam dużo czasu ze swoimi wspólnikami, nadrabiam
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czas, kiedy mnie tu fizycznie nie było. Ponadto, dochodzą do tego nasze
prywatne plany związane m.in. ze zmianą domu, z przyszłością, którą
wiążemy ze Szczecinem.
Dominika Grosicka: Naprawdę ten czas mamy wypełniony po brzegi
ale to dobrze, dzieje się. Tak ma być.
Panie Kamilu, po kilkunastu latach wrócił Pan do rodzinnego miasta na dłużej, a może i na stałe, ale także do swojej rodzimej drużyny. Dla kibiców Pogoni to była wspaniała wiadomość. Co wpłynęło
na tę decyzję?

Kamil Grosicki: Przebywając, mieszkając poza Szczecinem zawsze do
niego chętnie wracałem, nawet na chwilę. Przyszedł w końcu taki moment, że razem z żoną zadecydowaliśmy o powrocie do Polski. Byliśmy
już zmęczeni kolejną przeprowadzką, reorganizacją życia, naszego
i dzieci. Poza tym nie byłbym chyba szczęśliwy znowu grając za granicą
i to niekoniecznie w top klubie z pierwszej światowej piątki. Stwierdziłem, że nie ma sensu szukać czegoś na siłę, kiedy mogę być szczęśliwy
grając znowu w Pogoni, w drużynie w której się wychowałem. Jestem
w Szczecinie dopiero od kilku miesięcy ale na każdy trening idę uśmiechnięty, zmotywowany. Wiem, że klub ma wobec mnie wymagania, ma
konkretne cele, a ja jestem po to, by pomóc je zrealizować. Widzę jaki
jest odbiór mojego powrotu do Pogoni. Ludzie naprawdę bardzo miło
mnie przyjęli. Moim zadaniem jest odwzajemnić to zaufanie, odwdzięczyć im się za to najlepszą grą na boisku.
A Pani jak odniosła się do tej decyzji i do powrotu do Polski?

Dominika Grosicka: Moją rolą zawsze było wspieranie Kamila w pracy
i tzw. ogarnianie domu, dzieci. Dlatego ta decyzja, choć nagła, była
dobra. Mam teraz większy spokój, poczucie stabilizacji. Związane jest
to po części z naszą młodszą córką. Za granicą dzieciom jest ciężko
Temat z okładki
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w szkole. Co prawda starszy syn dobrze się tam czuł i trochę żałował,
że się przeprowadzamy, ale koniec końców dogadaliśmy się i jest dobrze. Natomiast córka po przeprowadzce do Szczecina w końcu jest
szczęśliwa. Trafiła do bardzo dobrej szkoły, w której świetnie się czuje.
Te rzeczy są dla mnie bardzo ważne. Oprócz tego mam w końcu czas,
by zająć się swoimi sprawami. Mam pewne zawodowe plany o których
realizacji myślę od jakiegoś czasu, ale nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów by nie zapeszyć.
Jesteście Państwo już razem dość długo. Z tego co wiem, początek
Waszej znajomości nie był taki prosty. Pani mąż, musiał na Panią
trochę poczekać. Co się stało, że w końcu dała Pani mu szansę?

Dominika Grosicka: Chyba trafił w dobry moment (śmiech). Nasza
znajomość wyglądała na początku tak, że trochę ze sobą korespondowaliśmy, telefonicznie, sms’owo ale nic więcej. Dokładnie teraz
nie pamiętam, bo było to już dość dawno, ale nasz kontakt się urwał
i po kilku miesiącach Kamil znienacka się do mnie odezwał. Zadzwonił,
że przyjeżdża do Poznania ze swoją drużyną, a grał wtedy w Jagielloni,
i chciałby się ze mną spotkać. Stwierdziłam, że czemu nie i tak się to
zaczęło. Nie było w tym jakiegoś drugiego dna. Czasem w życiu jest tak,
że w danym momencie dzwoni telefon, za którym idą dalsze rzeczy.
Po prostu tak ma być, to jest ten moment. Kamil przyjechał, później
znowu, później ponownie mnie odwiedził i za którymś razem wrócił już
ze mną (śmiech).
Kamil Grosicki: W Dominice zakochałem się za pierwszym razem
i później musiałem sobie z tym poradzić (śmiech).
Dominika Grosicka: Poczekać na dobry moment (śmiech).
Kamil Grosicki: Dokładnie, tak jak Dominika mówi, musiałem swoje
odczekać. Na ponowny kontakt zdobyłem się gdzieś prawie po roku.
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Grałem wtedy z moją drużyną w Poznaniu i stwierdziłem, że się odezwę.
Jakoś się udało i później znów odwiedziłem Dominikę. A nie było to takie
proste, gdyż z Białegostoku, w którym wtedy mieszkałem, do Poznania jest spora odległość. Pięćset kilometrów jeszcze starymi drogami,
pomiędzy jednym a drugim treningiem. Musiałem sobie to wszystko
dobrze zaplanować, ale bardzo mi zależało. Po którymś razie zdecydowaliśmy, że razem zamieszkamy. Dominika przeprowadziła się do mnie,
do Białegostoku. Marcel, syn Dominki, był wtedy malutki, więc musieliśmy znaleźć dla niego przedszkole a dla siebie większy dom. Wszystko
się ułożyło. Później zaczęła się moja zagraniczna część kariery i wyjechaliśmy, najpierw do Turcji, a później w następne miejsca. I tak zleciało, można powiedzieć, na walizkach, 11 lat.
Można się dostosować do takiego trybu życia?

Dominika Grosicka: Do tego nigdy nie da się dostosować, pod każdym
względem. Nie potrafimy nawet zliczyć ile mieliśmy mieszkań i domów
w różnych miejscach, w każdym mieście. W Anglii było już apogeum.
Do tego samoloty, lotniska. Nadrabianie zaległości w szkołach, najpierw z Marcelem, później z Mają. Koniec wakacji i początek września
zawsze mi się kojarzył z nadchodzącą pod tym względem niewiadomą.
Natomiast każde minusy mają również plusy. I ta przysłowiowa tułaczka dała tyle dobrego, że nasze dzieci są odważne, obyte, mają łatwość
adaptowania się do nowych sytuacji, nie boją się zmian. Są przy tym
skromne i dobre. Jestem z nich dumna. Dlatego też, pod tym względem,
najlepiej dogaduję się z żonami innych piłkarzy. Nigdy nie musiałyśmy
sobie niczego tłumaczyć, żeby wiedzieć, że znajdujemy się w tym samym momencie. Te wszystkie rozdmuchane, wyimaginowane opinie
o „WAG’s” są odklejone od rzeczywistości.
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No właśnie, wspomniała Pani o akronimie, a raczej łatce, którą wymyśliła brytyjska prasa bulwarowa na określenie partnerek życiowych piłkarzy, jakby w ogóle to miałoby mieć jakiekolwiek znaczenie
i było potrzebne…

Dominika Grosicka: Dokładnie i śmieszy mnie definicja tego określenia.
Ono nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kompletnie. Ale to raczej
wiedzą tylko żony i narzeczone sportowców, bo to „zjawisko” dotyczy
już nie tylko piłki nożnej.
Jest Pani chyba odporna na robienie „szumu” wokół Pani czy Pani
męża przez portale plotkarskie?

Dominika Grosicka: W ogóle ich nie czytam. Szkoda mi na to czasu.
Wpatrywanie się w wyświetlacz telefonu ograniczam do minimum.
Są fajniejsze, ciekawsze rzeczy do robienia niż surfowanie po plotkarskich portalach. Dobra książka, film, rodzina, na to z przyjemnością poświęcam wolny czas.
A Pan jak się do tego odnosi? Jest Pan znanym sportowcem, osobą
publiczną. Popularność ma zawsze dwie strony, również tą ciemniejszą.

Kamil Grosicki: Musze stwierdzić, że nigdy nie zostałem skrytykowany
publicznie. W sieci jest różnie. Jestem osobą raczej impulsywną, wrażliwą i parę razy wdałem się w dyskusję. Dałem się sprowokować, co tylko
podkręciło hejterów. Ale raczej radzę sobie z tym. Zdaję sobie sprawę, ż
e jako piłkarz, osoba publiczna muszę się zmierzyć z hejtem, z własną sławą. Lubię krytykę ale konstruktywną, dotyczącą meczu, gry, gdzie osoba
po drugiej stronie wie o czym mówi. Mimo takich sytuacji, mam za sobą
wielu kibiców, nie tylko w Szczecinie ale i w całej Polsce.
No właśnie, jak Pan sobie radzi z tą miłością kibiców, bo jest ona bez
wątpienia, o czym świadczy chociażby Pana powrót do Pogoni. Kibice nie ukrywają ogromnej radości z tego powodu.
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Kamil Grosicki: To jest bardzo mile. Jestem naprawdę dumny z siebie,
że doszedłem do takiego momentu w życiu, w karierze, że daję ludziom
radość. Nie tylko jako członek Pogoni, ale także jako reprezentant Polski, przez lata budowałem swoją markę i myślę, że już zapisałem się
w historii futbolu. Wracając do samego Szczecina, to jeżdżąc służbowym samochodem, obrandowanym barwami klubowymi, z moim numerem, odczuwam tę sympatię na własnej skórze. Jadąc po mieście ludzie
do mnie machają, zatrzymują się, trąbią, pozdrawiają. Wysiadają z samochodów i podbiegają się przywitać. To jest wspaniałe! Od lat siedzę
w tym biznesie i wiem jak się w nim poruszać. Zawsze znajdę czas dla
kibiców, fanów. Nie odmówię wspólnego zdjęcia, przybicia piątki czy rozmowy. To część mojej pracy, która sprawia mi przyjemność. Wiem, ile to
znaczy dla tych ludzi i ile dla mnie.

Pomimo popularności i sławy jest Pan dość skromnym człowiekiem,
co potwierdzili moi koledzy, którzy zdecydowanie lepiej się znają na
piłce ode mnie.
Kamil Grosicki: Po prostu robię swoje. Nie potrzebuję sztucznego rozgłosu, wywoływania skandali, żeby tylko o mnie mówiono, żebym był w centrum uwagi. Oboje z Dominiką, nigdy nie potrzebowaliśmy rozgłosu, a na
pewno takiego. Lubię czytać o sobie, ale przede wszystkim w kontekście
piłki, gry, boiska i wszystkiego co się z tym wiąże.

Dominika Grosicka: Nie pchamy się na pierwsze strony gazet, nie mamy
„parcia na szkło”. Wszystko toczy się swoim rytmem. Dzisiejszy showbiznes w Polsce opiera się gównie na tym, że trzeba zrobić coś głupiego
czy dziwnego, żeby zabłyszczeć w plotkarskim portalu lub w bulwarowej
prasie. To nie dla nas.
Kamil Grosicki: Dostajemy mnóstwo zaproszeń na różnego rodzaju eventy.

A przynosi Pan pracę do domu? Przeżywa Pan to co się dzieje na boisku, będąc już poza nim?
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Kamil Grosicki: Oczywiście. Jestem takim typem człowieka i piłkarzem,
który przeżywa porażki ale też celebruje zwycięstwo. Zdarzają się jednak momenty, że jestem w słabszej formie, nie wygrywa się, a wiem
jaka na mnie spoczywa odpowiedzialność. Wracam wtedy do domu i się
tym zadręczam. Kiedyś Artur Boruc powiedział, że jak przegrasz mecz
to nie ma sensu się katować cały czas bo i tak to nic nie da. Trzeba jak
najszybciej to wymazać i iść dalej. Niestety ja często przeżywam takie
niepowodzenia. Taki najwidoczniej mój charakter.
A jak Pani to znosi? Nie żałuje czasem, że skupiła swoją uwagę na
mężu i jego karierze?

Dominika Grosicka: Absolutnie wszystko się toczy wokół pracy męża
ale nigdy tego nie żałowałam. Mam takie podejście do życia. Jestem
wewnętrznie pogodzona ze sobą. Według mnie, należy tak organizować życie by starać się być szczęśliwym. I tej myśli się trzymam. Staram się myśleć pozytywnie, wspierać w tym myśleniu również bliskie
osoby. Doświadczenia kształtują charakter człowieka, a tych dobrych
doświadczeń w moim przypadku było bardzo dużo: zwiedzanie świata,
smakowanie życia. Trzeba to pielęgnować. Jestem za to wdzięczna losowi.

Myślę, że dzieje się tak, gdyż nigdy nie bierze pod uwagę złego scenariusza. Zakłada tylko dobry i ten się spełnia. To świetna cecha, na którą
wielu ludzi ciężko musi pracować. Mam na myśli te wszystkie couchingowe historie czy afirmacje. Kamil ma to naturalnie, nie zawsze zdając sobie nawet z tego sprawę. Ja cały czas nad tym pracuję (śmiech).
Za bardzo jestem realistką. W związkach z dłuższym stażem fajne jest
to, że można wiele problemów rozwiązać na spokojnie, a emocje, które towarzyszyły nam jak byliśmy młodsi i które zniekształcały obraz,
ostygają. To pomaga w komunikacji i w byciu razem. Myślę że nam się
to udaje.
Dziękuję za rozmowę.
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Foto: Aleksandra Medvey-Gruszka
MUA: Agnieszka Noska

Włosy: Żaklina Mrozek

Stylizacje: Sylwia Majdan, Piotr Rychlicki i Sebastian Połtawski /
Velpa.pl

Backstage i produkcja filmowa: Bogusz Kluz

Na koniec jestem ciekawa, co w sobie Państwo lubcie najbardziej
ale może też co Was w sobie nawzajem irytuje? W końcu znacie się
najlepiej.

Kamil Grosicki: Jesteśmy ze sobą już 12 lat. Znamy się więc faktycznie
bardzo dobrze. Jeśli się już kłócimy to o drobne, tak naprawdę nic nie
znaczące, prozaiczne rzeczy. Dominikę kocham za wszystko, nie wdaję
się w detale. Kocham ja nawet za to, że zawsze musi mieć ostatnie słowo (śmiech).

Miejsce: Restauracja Karkut

Specjalne podziękowania za pomoc przy realizacji sesji zdjęciowej
dla Roberta Skubisza z Restauracji Karkut, Sylwii Majdan i Macieja
Schreibera z Velpa.pl

Dominika Grosicka: To co u Kamila szczególnie lubię to, że on zawsze
jest przekonany o tym, że będzie dobrze. Tak zawsze miał i to zawsze
się sprawdzało. Niezależnie od sytuacji, zawsze spada na cztery łapy.
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Temat z okładki

Kalendarz ratujący życie
Fantastyczny projekt – dwanaście niezwykłych szczecinianek w wyjątkowym kalendarzu
na 2022 rok. A wszystko dla bardzo szczytnego i szlachetnego celu. Dochód ze sprzedaży kalendarza ma opłacić badania cytologiczne dla jak największej grupy kobiet. Można go już kupić i wspomóc walkę z rakiem szyjki macicy.
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Pomysł stworzenia projektu „Wiele powodów by żyć” powstał w styczniu tego roku podczas Miesiąca Świadomości Raka Szyjka Macicy. Wtedy dwie znane szczecińskie lekarki – ginekolożki: dr Dorota Gródecka
oraz dr Joanna Lewandowska zorganizowały akcję propagującą badania
cytologiczne. Połączona została z sesją fotograficzną, w której udział
wzięły znane mieszkanki stolicy Pomorza Zachodniego.
Zostałam do niej zaproszona jako uczestniczka. Okazało się, że to całkiem fajnie wyszło. Pojawiła się w „Prestiżu”, razem z wypowiedziami
pań, które wzięły udział, bardzo motywującymi do badania. Inicjatorki akcji stwierdziły, że dobrze byłoby to rozbudować. Zaproponowały
Fundacji Biznes Innowacje Networking współpracę przy tym nowym
projekcie, bo uczestniczymy również w innych podobnych akcjach medycznych. Założenie było takie, żeby nie była to motywacja tylko jednorazowa, chwilowa i aktualna tylko w momencie ukazania się materiału
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na ten temat. Ale żeby przypominać o konieczności badań profilaktycznych przez cały rok. Stąd też forma kalendarza – mówi dr Katarzyna
Kazojć ze szczecińskiej Fundacji Biznes Innowacje Networking.
Jego bohaterkami zostały znane i aktywne szczecinianki: Sylwia Majdan, Joanna Hoffman (Freakery), Sylwia Trojanowska, Sylwia Fabiańczyk-Makuch, Joanna Niemcewicz, Sylwia Różycka, Paulina Andrzejewska, Anita Agnihotri, Dorota Serwa, Olga Adamska, Monika Szymanik,
Agnieszka Skrzypulec. Panie stanęły przed obiektywem Aleksandry
Medvey-Gruszki i efekty jej pracy już można było podziwiać podczas
premiery tego wydawnictwa na wernisażu zdjęć z kalendarza, który odbył się 25 listopada w Filharmonii Szczecińskiej.
– Wszyscy – uczestnicy i partnerzy podeszli bardzo otwarcie do tego
pomysłu. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona takim odbiorem, choć
cel jest bardzo specjalistyczny – profilaktyczne badania szyjki maci-
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cy. Ale okazało się też, że jest bardzo ważny społecznie. Potwierdziła
to także frekwencja na wernisażu zdjęć z kalendarza i kwota za jaką został wylicytowany 6 tysięcy złotych. W trakcie tego wydarzenia zostało
sprzedanych ponad 100 kalendarzy. Myślę, że to wszystko pokazuje,
że to był trafny wybór i ważny temat o którym zbyt często się przecież
nie mówi – dodaje dr Katarzyna Kazojć.
– Zostałam zaproszona do tego projektu przez Agnieszkę Frączek
i z chęcią przyjęłam propozycję. Uważam, że ta akcja jest bardzo ważna i potrzebna. Należy przypominać o badaniach profilaktycznych.
Tak, wiem, pęd życia codziennego nie ułatwia sprawy, a obarczające
nas – kobiety – obowiązki powodują, że nie mamy czasu iść do lekarza. Dopiero gdy zaczyna dziać się coś niepokojącego decydujemy się
na badania. Niestety, wtedy często już jest zbyt późno. Razem z mę-
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żem udzielamy się w różnych akcjach charytatywnych. Jednak ta jest
wyjątkowa. To mój pierwszy taki kalendarz. Cieszę się, że znalazłam się
w gronie tak wspaniałych kobiet, o różnych profesjach, szczecinianek.
Jestem dumna z tego, że jestem szczecinianką, mimo iż od dawna nie
mieszkam w tym wspaniałym mieście. Nadal jednak jestem z nim związana, rodzinnie i zawodowo – mówi Paulina Andrzejewska-Damięcka,
znana tancerka, choreografka i pedagożka, jedna z uczestniczek projektu.
– Zawsze stoję murem za kobietami. Kiedy przyszła propozycja, aby
wziąć udział w akcji „Wiele powodów, by żyć” nie zastanawiałam się ani
chwili. Bo czułam, że to jest projekt, który ma szansę uratować życia.
Nie jedno, ale wiele kobiecych żyć. To była moja jedyna pobudka, która mną wtedy kierowała. Chętnie wspieram akcje, które mają na celu
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propagowanie zdrowia, czy idei społecznych. Na przykład w tym roku,
w styczniu byłam ambasadorką badań profilaktycznych szyjki macicy.
Nie był to więc mój pierwszy raz. Ale ten był szczególny ze względu na
charytatywny kalendarz, który stał się wizytówką tego projektu. Jestem osobą, która bada się regularnie. Ale nie wszystkie z nas tak robią, z różnych powodów. Na wernisażu podchodziły do nas dziewczyny
z podziękowaniami za zwrócenie tą akcją uwagi na badania profilaktyczne. Wiele z nich mówiło, że choć mają zakreślone w kalendarzach
daty badań, z uwagi na natłok spraw, na to przez szybkie życie codzienne, po prostu tego nie robią. Uważam, że jeżeli tą akcją uratujemy choć
jedno życie, jeżeli przyczynimy się do uratowania zdrowia choć jednej
kobiety, to będzie to ogromny, ogromny sukces – zapewnia Sylwia Troja-

nowska – pisarka, kolejna uczestniczka projektu.
Na internetowej stronie fundacji www.fundacjabin.pl znajduje się lista
punktów w których kalendarz będzie można nabyć, m.in. Kamienica
w Lesie oraz Gabinety Tuwima.
– Będziemy na bieżąco poszerzać listę, dystrybucja dopiero tak naprawdę się zaczyna. Jeżeli też ktoś chciałby podjąć się sprzedaży kalendarza,
to może się do nas zgłosić. Jesteśmy otwarci na współpracę i nie wiąże
się to z żadnymi kosztami – wyjaśnia dr Katarzyna Kazojć.
Pierwszymi paniami, które skorzystają z badań będą mamy dzieci znajdujących się w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

autor: Dariusz Staniewski / foto: Aleksandra Medvey- Gruszka

Organizatorem akcji była Fundacja Biznes Innowacje
Networking, Inicjatorem – Gabinety Tuwima
Stomatologia Ginekologia. Fotografie wykonała
Ola Gruszka. Projekt został objęty Honorowym
Patronatem Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.
Jego partnerami są Filharmonia im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie, Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Dealer BMW i MINI
Bońkowscy, Medicom Spółka z o.o., Polski Bank
Komórek Macierzystych, Wizualni, Karolina
Kuklińska-Tymko Make-up Artist, Aga Ogrodniczak
Hair & Makeup, Poshe Craft Cocktails,
Plenty Restaurant and Apartments.
Kalendarz mozna kupić:

https://bit.ly/kalendarzWielePowodowByZyc
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Nadzwyczajnie zwyczajny cud
Dla wielu taka sytuacja wydaje się niemożliwa, ale dla niej potrafi być codziennością, o ile pisze kolejną świąteczną powieść. Nawet, gdy wokół
szumią drzewa i słychać śpiew ptaków przenosi się do rzeczywistości pełnej klimatycznych drobiazgów z Frankiem Sinatrą i kolędami w tle.
Pisanie tworzy przestrzeń, w której, jeśli tylko zapragniemy może wydarzyć się magia. Dla Sylwii Trojanowskiej pisarki, autorki sztuk teatralnych,
trenera biznesu i coacha bożonarodzeniowy cud pachnie nadzwyczajnie zwyczajnie – piękną tradycją, pomarańczami i makiem.

Podobno dzielimy się na dwie grupy. Tych, którzy nie mogą się
wręcz doczekać świątecznej gorączki oraz pozornych sceptyków
w ostatnim momencie strojących choinkę. Jak to z panią jest?

Kiedy pani królestwem staje się kuchnia? Gotuje pani chętnie?

Kiedy zaczyna pani przygotowania?

Świąteczny klimat wpisuje się w pani zobowiązania zawodowe?
Jak łączy pani oba tematy?

Ja uwielbiam, kocham Boże Narodzenie! Jest najbardziej przeze mnie
wyczekiwanym czasem w roku.

Zwyczajowo jesienią, chyba że piszę powieść świąteczną.
Wtedy moje prywatne Boże Narodzenie zaczyna się wiosną, a kończy
latem (śmiech).
Dobrze rozumiem, że przenosi się pani wraz z bohaterami do zimowej scenerii, pomimo że wokół wszystko kwitnie?

Tak! I wcale nie jest to łatwe, bo wtedy za oknem wszystko rozkwita,
słychać śpiew ptaków. Mam na tę równoległą rzeczywistość wypracowane sposoby – miejsce pracy ozdabiam świątecznymi drobiazgami,
słucham bożonarodzeniowych przebojów. Numerem jeden jest klimatyczna płyta Franka Sinatry i kolędy. Niestety śniegu wyczarować nie
potrafię, ale atmosferę jak najbardziej.
Czyli jest pani szczęściarą, która obchodzi Boże Narodzenie dwa
razy do roku?

Jeżeli pytanie brzmiałoby, czy lubię gotować, odpowiedziałabym:
niekoniecznie (śmiech). Ale tak, gotuję. Na szczęście znacznie lepszym
kucharzem jest syn – wyczarowuje dla nas niesamowite potrawy,
do tego chętnie piecze i sprawia mu to przyjemność.

Pracę pisarza można wykonywać wszędzie, o każdej porze, przynajmniej w moim postrzeganiu zawodu. Ja dostosowuję się z pisaniem do
kalendarza życia naszej rodziny, tworząc w bardzo różnych okolicznościach – zdarzyło mi się pisać na lotnisku, podczas wakacji czy podróży
samochodem. Jeśli więcej czasu, niż zakładałam, poświęcam przygotowaniom, robieniu zakupów, gotowaniu, nawet nastrajaniu się na święta, to zaległości nadrabiam później. Wtedy piszę nawet i nocami.
Co spowodowało, że zaczęła pani pisać zawodowo?

Niektóre moje koleżanki mówią, że od kiedy pamiętają, marzyły o pisaniu. W moim przypadku tak nie było. Zaczęłam myśleć o karierze

Pod warunkiem, że piszę świąteczną powieść (śmiech). Dotychczas napisałam dwie: „Wigilijną przystań” i „Wzgórze Świątecznych Życzeń”,
ale nie wykluczam napisania kolejnych, bo naprawdę uwielbiam święta
i ich wyczekuję. To dla mnie podniosły czas, więc możliwość obchodzenia ich dwukrotnie jest szalenie przyjemna.
Dlaczego akurat podniosły czas?

Bo kojarzy mi się z bardzo ważnymi emocjami. Celebruję wigilię w rodzinnym gronie. W trudnej, pandemicznej rzeczywistości świętowanie
stało się zupełnie inne, jednakże w normalnych warunkach zawsze
gromadziliśmy się licznie. Inicjatorką rodzinnego świętowania jest
moja siostra, Renata, która 15 lat temu zapoczątkowała tę tradycję.
Siadaliśmy przy odświętnie ozdobionym stole, z cudowną zastawą
i własnoręcznie przygotowanym stroikiem. Zawsze było sianko, jemioła, kolędy, 12 potraw i choinka z prezentami, na które wszyscy czekaliśmy. Dbamy o kultywowanie tych obyczajów, jakby odrobinę wbrew coraz bardziej nowoczesnym sposobom świętowania Bożego Narodzenia.
W takim razie jak przy takim przywiązaniu do tradycji radzi sobie
pani z wszechotaczającą komercjalizacją tego czasu?

Choinki wyeksponowane w listopadzie i świąteczne ozdoby nie powodują zgrzytu, ponieważ z moją miłością do tych świąt mogę je bez
problemu obchodzić już od wczesnej jesieni. To, że „Last Christmas”
słychać na antenie radia już w październiku, stanowi dla mnie znak,
że tęsknota za świętami dotyczy wielu osób. Zdaję sobie sprawę,
że część społeczeństwa chce pozostawić całą otoczkę na grudzień,
jednak dla mnie pewne wyprzedzenie nie godzi w mój ukłon w stronę
tradycji.
Życie kiedykolwiek napisało dla pani „Opowieść wigilijną”? Bywały
świąteczne przełomy i nieoczekiwane zwroty akcji?
Najbardziej przełomowe święta miały miejsce równo 20 lat temu, kiedy po raz pierwszy spędzaliśmy je z niespełna miesięcznym synem,
Alanem. Samo doświadczenie cudu narodzin było dla nas absolutnie
niezwykłe, a pierwsze święta z maleństwem czasem absolutnie wyjątkowym.
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pisarskiej, kiedy mój syn miał jakieś 4 lata. Czytywałam mu na dobranoc bajki. Pewnego wieczoru poprosił o opowieść, w której głównym
bohaterem byłby chłopiec o identycznym imieniu jak jego. Znalezienie
16 lat temu na kartach dziecięcych książek bohatera o imieniu Alan graniczyło z cudem, więc sama zaczęłam wymyślać historię o Alanie, który
przeżywał niezwykłe przygody w równoległym świecie. Obojgu nam
się to bardzo podobało i sprawiło, że zapragnęłam je spisać – powstała
sporych rozmiarów powieść, do tej pory niewydana. Ta historia stała się
katalizatorem do rozpoczęcia moich działań literackich. Po niej napisałam sztuki teatralne, a w późniejszym czasie powstała moja pierwsza
powieść „Szkoła latania”. Tak to się zaczęło.
Przeniesienie literackiej wizji na deski teatru jest trudne? Jak wygląda przygotowanie scenariusza?

Pisanie zarówno sztuki teatralnej, jak i powieści to wymagająca praca.
Znam autorów, którzy mówią, że podczas pisania doskonale się bawią,
że to takie lekkie, że słowa z nich wręcz wylatują. Odrobinę im zazdroszczę, bo moje pisanie zdecydowanie takie nie jest. Przygotowanie oraz
czas po jego zakończeniu, i owszem, wiążą się z wielką radością, z ekscytacją, ale sam zapis to udręka. Jestem z moimi bohaterami całodobowo,
myślę o nich, zastanawiam się nad ich losami, kłócę się z nimi, czasem
smucę. Łączę i plączę, po prostu żyję ich życiem. To głębokie wchodzenie w bohatera sprawia, że ciągle dopadają mnie dylematy, zadaję sobie
dziesiątki pytań, mam wątpliwości względem tego, jak poprowadziłam
określone wątki. Zapis historii zmienia się wiele, naprawdę wiele razy,
a wszystko po to, by stworzyć, niezależnie od formy, najlepszą możliwą
opowieść.
Przy takiej skali zaangażowania krytyka bywa kubłem lodowatej
wody?

Konstruktywna krytyka jest ważna i jako taką zawsze przyjmuję ją z pokorą. Wiem, że dzięki niej zyskuję możliwość rozwoju, a kolejne książki
mogą być doskonalsze, lepiej przygotowane. Jeśli spotykam się z typowym hejtem, akceptuję go, bo ten zawsze był, jest i będzie, ale nie poświęcam mu zbyt wielkiej uwagi, bo po prostu szkoda na niego energii.
Rynek wydawniczy był od początku otwarty na pani twórczość?

Rozesłałam propozycję do kilkunastu wydawnictw i dosyć szybko dostałam odpowiedź. Po kilku miesiącach podpisałam umowę, a chwilę
później została wydana pierwsza powieść.
Istnieje punkt, w którym pisarz sam upewnia się, że jest pisarzem?
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Ile książek musi upłynąć?

W moim przypadku to tak nie działa, ale faktycznie spotkałam się z podejściem, że potrzeba kilku powieści, aby uznać się za pisarza. Ale czy
na pewno o liczbę chodzi? Wydałam 11 powieści, a za pisarkę uważam
się od początku, bo taki wykonuję zawód. Piszę, a czytelnicy czekają na
moje historie. Czuję, że płynie we mnie pisarska krew i to mi wystarcza,
by nazywać się pisarką.
Gdzie w życiu pisarki pogrążonej w świecie fantazji miejsce na biznes? Przecież, aby realizować się jako trener biznesu i coach trzeba
twardo stać na nogach.

Mam szczęście, że robię to, co kocham. Kiedy ponad 20 lat temu rozpoczynałam karierę trenera biznesu, czułam, że to praca dla mnie. Zawsze
lubiłam być blisko ludzi, wspierać ich w rozwoju, doradzać w trudnych
chwilach. Pisząc, robię to samo, tylko przybiera to nieco inną formę.
Tu staram się być blisko ludzi poprzez historie oraz bohaterów, których
kreuję, i przede wszystkim poprzez próby, jakim ich poddaję.
Co najbardziej inspiruje do tworzenia tych rzeczywistości?

Życie. Myślę, że zawód trenera biznesu i coacha nauczył mnie bycia
wprawnym obserwatorem. Jestem osobą, która przygląda się światu
z ogromną wnikliwością. Równie uważnie i na dodatek z przyjemnością
słucham tego, co mówią ludzie, jak to robią, jak reagują na pewne gesty
czy słowa. Wydaje mi się, że dzięki temu potrafię tworzyć historie wiarygodne i bardzo dobrze osadzone w rzeczywistości.
Zdarza się, że na kartach powieści cechy bohaterów czy splot akcji
są odzwierciedleniem tego, co panią spotyka?

Oczywiście, i robię to z pełną świadomością. Kiedy w fabułę wprowadzam sceny, które widziałam i słyszałam, jestem w stanie jeszcze wiarygodniej przedstawić i uwikłać moich bohaterów w określone sytuacje,
gdyż byłam ich świadkiem. Na pewno post factum pojawia się refleksja,
ale najbardziej istotne dla mnie jest to, że jestem dobrym obserwatorem i zapamiętuję sceny z ich zapachami, muzyką, charakterystycznymi słowami, a później wiarygodnie odtwarzam je w moich powieściach.
Jaki jest w takim razie pani zapach świąt?

Moje Boże Narodzenie pachnie makiem. Uwielbiam makowce różnego rodzaju: babkę makową, struclę, tradycyjny zawijany makowiec,
bez którego nie wyobrażam sobie świąt. I zapach pomarańczy! Tak właśnie pachną moje idealne święta.

rozmawiała: Dagmara Rybicka / foto: Łukasz Wit
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Wesołych Świąt

VOUCHER ŚWIĄTECZNY – UKOJENIE DUSZY I PIĘKNA SKÓRA Z DERMALOGICA
ZABIEG Z MASAŻEM 1,5 H, CENA REGULARNA 330 ZŁ CENA ŚWIĄTECZNA 250 ZŁ
OFERTA DO 24.12.21 | VOUCHER WAŻNY MIESIĄC DO 24.01.22
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NOWA PRZYSZŁOŚĆ
Rozmowa z Konradem Kijakiem, dyrektorem marki Kia w Grupie Polmotor o rewolucyjnych zmianach jakie trwają w południowokoreańskim gigancie motoryzacyjnym Kia.

Nowe logo, nowy slogan reklamowy, nowe obszary i formy działalności. To całkowita zmiana dotychczasowej strategii Kia i położenie zdecydowanego nacisku na popularyzację samochodów elektrycznych (EV – electric vehicle) oraz na wprowadzeniu szerokiego
wachlarza usług związanych z mobilnością.
To prawda. To kolejna epoka dla naszej marki. Kilka miesięcy temu zaczęto wprowadzać nową strategię działania. Pojawił się nowy slogan
reklamowy „Movement that inspires” (w tłum. – „ruch, który inspiruje”)
oraz nowe logo. Jest bardziej eleganckie, w stylu premium. Podkreśla
także zmiany jakie dokonują się w firmie. Dzięki nim Kia stanie się liderem innowacji. Teraz to ona będzie inspirować innych, będzie przed innymi o kilka kroków. I teraz to oni będą musieli ją gonić. Kolejna zmiana
pojawiła się w globalnej nazwie marki. Do tej pory widniało w niej słowo
Motors, już go nie ma. Jest tylko Kia.
Co się za tym kryje?

To znak, że koncern zmienia kierunek działania. Będzie się zajmował nie
tylko produkcją samochodów na świecie, ale również wszelkich innych
środków służących do przemieszczania się. Skupi się na tym zagadnieniu. Zdaniem Kia transport, mobilność i możliwość przemieszczania
się, to jedno z podstawowych praw człowieka. Dlatego przygotowujemy związane z tym rozwiązania – produkty i usługi. I to w wielu opcjach,
nie tylko samochodowej. Chodzi np. o różnego rodzaju platformy.
Na COP26 Polska podpisała deklarację na rzecz zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych nie później niż do 2035 roku, w związku
z tym Kia już podejmuje działania by do 2035 roku wycofać ze sprzedaży samochody spalinowe. Pozostaną wyłącznie auta elektryczne.
To kardynalna zmiana filozofii działania firmy. Kia do 2025 roku zamierza zwiększyć udział w rynku aut elektrycznych. W 2026 roku chce
sprzedać 500 tys. elektryków na całym świecie.
Nowa strategia, to także duże zmiany w działaniach reklamowych.
Kia zmierza w zupełnie nowym kierunku.

W reklamach marki nie występują już tylko samochody. Teraz to
oceany, morza, lasy, wszystko to, co jest najcenniejsze dla Ziemi –
naturalne środowisko, ekologia stanowią główny akcent. Potwierdzeniem tego jest m.in. podpisanie przez Kia umowy o współpracy
z międzynarodową fundacją Ocean Cleanup, która opracowuje technologie do wydobywania plastikowych zanieczyszczeń, odpadów
z wód oceanów. Zebrany przez nią plastik będzie dostarczany do fabryk koncernu, zostanie przetworzony i wykorzystany do produkcji
różnych elementów w samochodach Kia. Tak będzie w przypadku nowych aut elektrycznych. Oczywiście pojawiają się głosy, że produkcja
samochodów elektrycznych nie jest w 100 proc. ekologiczna. Ale takie
auta nie produkują spalin. W dodatku nasze będą wyposażone w elementy wyprodukowane z tego, co najbardziej zaśmieca naszą planetę,
czyli z plastyku. To ewenement na skalę światową wśród producentów samochodów. I także kolejny dowód na zmianę sposobu działania koncernu. Nie myślimy tylko i wyłącznie o tym, żeby sprzedawać
samochody i pokazywać to, co jest w nich piękne – wyjątkowy design, dopracowanie nawet najmniejszych elementów. Ale pokazujemy
również działania ekologiczne, walkę o zmniejszenie śladu węglowego,
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na co kładziony jest duży nacisk. My również lokalnie dostosowaliśmy
się do zmian. Promując najnowszy model Kia EV6 stworzyliśmy materiał video dokładnie w takiej koncepcji.
Wizytówką zmian do jakich dochodzi w Kia jest wspomniany przez
Ciebie, w pełni elektryczny samochód Kia EV6. Jego ambasadorem
jest światowej klasy sportowiec – tenisista Rafael Nadal.

Kia Corporation od lat stawia na światowy tenis, my lokalnie również
podtrzymujemy ten trend będąc partnerem hali tenisowej znajdującej
się na ul. Wojska Polskiego 127 – Kia Polmotor Arena.
Kia wspiera np. turniej Australian Open. Nasze nowe logo już zostało
zaprezentowane podczas jego ostatniej edycji. Rafael Nadal niedawno
otrzymał do swojego użytku właśnie ten nasz najnowszy, gorący model
EV6 - pierwszy, który pokazuje się z nowym logo. Ten samochód również wyznacza nowy kierunek w strategii marki. To nowy design, nowa
sylwetka, inna jakość wykonania, to nowa podłoga – kolejna innowacja jeśli chodzi o samochody elektryczne. Każdy użytkownik tego auta
może je obsługiwać intuicyjnie. To nowy samochód na nowe czasy.
To i inne auta elektryczne mają zachęcać do podróżowania. Mają być
od razu rozpoznawalne, wyraziste, oryginalne i pomysłowe.
Kia zapowiada, że do 2027 roku poszerzy swoją ofertę aut elektrycznych (BEV) o siedem nowych modeli. O jakie samochody
chodzi?
To hatchbacki, SUV-y i auta typu MPV. Każdy o dużym zasięgu i z możliwością szybkiego ładowania. Firma zapowiada także produkcję nowych pojazdów specjalnych, skonstruowanych na konkretne potrzeby
klientów korporacyjnych. Będą one oparte na elastycznej platformie
„deskorolki”, z modułowym nadwoziem, dostosowane do, często bardzo specyficznych, wymagań niektórych firm. Będą nadawały się do
car-sharingu. Sprawdzą się też jako pojazdy niskopodłogowe czy dostawcze. Niewielu się spodziewało, że samochody marki Kia będą tak
wyglądać, będą podejmować walkę z największymi markami samochodowymi świata.
Trudności produkcyjne, zaopatrzeniowe aktualnie dotykają wiele
firm motoryzacyjnych. Jak z tym sobie radzi Kia?

Marka posiada własne huty stali – nie jest więc uzależniona od np. chińskich dostawców. Mamy wcześniej zaplanowane i zakontraktowane
dostawy komponentów.
EV 6 jest już dostępny w Szczecinie. I widać, że cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem.

Sprzedaliśmy już sporo aut. Pierwsza nasza informacja na temat tego
modelu od razu spotkała się z dużym odzewem. Auto zamawiano i kupowano jeszcze zanim pojawiło się w naszym salonie. To ewenement.
Trafiają do nas klienci, którzy jeszcze kilka lat temu nie pojawiliby się
u nas. To także potwierdzenie dużej zmiany w wizerunku marki. Wyróżniająca się sylwetka auta, a także podkreślający ten futurystyczny design oklejenie sprawia, że obok tego modelu nie przechodzi się obojętnie.

rozmawiał: Dariusz Staniewski /foto: materiały prasowe
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Czym są
rozmowy
terapeutyczne?
Psychoterapeutka Pracowni Dobrostanu – Magdalena Olech opowiada
o tym, dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologa bądź terapeuty.
Obniżony nastrój, kryzys w związku, niemożność porozumienia się
z dzieckiem lub partnerem, a czasem nawet sytuacja, w której trudno
Ci określić czy sprecyzować co Ci doskwiera, czujesz się zwyczajnie źle,
inaczej niż dotychczas. Jeśli spotkałeś się z sytuacją, której nie możesz
rozwiązać samodzielnie, przeżywasz trudny okres w życiu lub doświadczasz cierpienia, wizyta u psychologa lub terapeuty może Ci pomóc.
Kto przychodzi do psychologa?

Wszyscy. Absolutnie każdy, kto potrzebuje pomocy. Bez względu na
wiek, zawód, doświadczenie, poglądy. Dzieci, młodzież, dorośli, pary.
Nie ma określonego profilu klienta. Wszyscy, bez wyjątku zmagamy się
z trudnościami.
Przychodzi więcej kobiet czy mężczyzn?

Jeszcze parę miesięcy temu, odpowiedziałabym, że częściej przychodzą
kobiety. Obecnie to się mocno zmienia, przychodzi coraz więcej mężczyzn. To jest bardzo pozytywna zmiana. Dotychczas panowało przekonanie, że mężczyźni nie rozmawiają o problemach, raczej poklepują
się po plecach w męskim gronie, mężczyźni nie powinni płakać, okazywać słabości czy prosić o pomoc. Ten stereotyp odchodzi powoli do
lamusa. Mężczyźni stopniowo otwierają się na pomoc psychologiczną.
Zmienia się też postrzeganie terapii jako czegoś wstydliwego, świadczącego o słabości, niemocy. Ludzie coraz otwarciej dzielą się swoimi
doświadczeniami terapeutycznymi, zachęcają się wzajemnie do szukania pomocy u specjalistów.
Jak wygląda pierwsza wizyta?

Mimo zmieniającego się wśród społeczeństwa nastawienia do terapeutów, nadal dla wielu osób rozpoczęcie psychoterapii wiąże się z dużym
stresem, uczuciem niepewności, a czasem nawet wstydu. Ludzie obawiają się oceny, odrzucenia. Podczas pierwszej wizyty terapeuta zapyta Cię najpewniej o cel wizyty, o to jak się czujesz, o czym chciałbyś
porozmawiać. To osoba przychodząca po pomoc decyduje o czym chce
powiedzieć, na ile ma gotowość w sobie by się otworzyć.
Ważne, do odnotowania jest to, że po pierwszej sesji możemy poczuć
się nawet trochę gorzej. To też naturalne, w początkowej fazie terapii,
przypominasz sobie o trudnych momentach w życiu, dzielisz się osobistymi historiami. To może początkowo wywoływać dyskomfort, który
z czasem, w trakcie terapii, wraz ze zwiększającym się zrozumieniem,
wglądem i szukaniem rozwiązań, mija.
Jak się przygotować?

Można zacząć od pozytywnego nastawienia. Od zebrania myśli, można nawet zapisać kilka kluczowych kwestii, wynotować to, o czym
chcielibyśmy powiedzieć na pierwszym spotkaniu. Uporządkować
myśli, wydarzenia, objawy, odczucia. Można, ale nie jest to konieczne.

Można równie dobrze przyjść i spontanicznie zacząć rozmowę.

To w takim razie, czym to się różni od rozmowy z przyjacielem,
małżonkiem?

Dobre pytanie! Rozmowy z przyjaciółmi, bliskimi są bardzo istotne i potrzebne. Stanowią bardzo cenną bazę, zasób dla osoby w terapii. Rozmowa ma wartość terapeutyczną, potrafi być ogromnym wsparciem.
Jednakże rozmowy prywatne mogą być pozbawione pewnego zdrowego dystansu czy obiektywizmu. Nasi bliscy, nawet Ci, którzy mają
wykształcenie psychologiczne lub sami są terapeutami, nie będą fachowym wsparciem. W rozmowie terapeutycznej jest pewna niesymetryczność, która polega na tym, że to osoba w terapii mówi, terapeuta ma za
zadanie słuchać, zadawać pytania, okazywać wsparcie, a nie oceniać,
czy dawać konkretne rady czy rozwiązania, tak jak to mają w zwyczaju
robić nasi bliscy. Psycholog czy terapeuta ma odpowiednie wykształcenie, pracuje w danym nurcie, ma fachowe narzędzia i wiedzę by pomóc
nam jak najskuteczniej.
A jak w takim razie wybrać terapeutę odpowiedniego dla nas?

To zależy z jakimi kwestiami się zmagamy, czego oczekujemy od terapii,
który nurt terapeutyczny nam pasuje. Ja pracuję w nurcie poznawczo–
behawioralnym i w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, używam
też w swojej pracy narzędzi coachingowych. To pozwala mi mieć podeście zintegrowane. Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną
formą leczenia depresji, fobii, lęku uogólnionego, lęku społecznego,
PTSD, zaburzeń odżywiania. Tutaj pracujemy nad myślami, zniekształceniami, przekonaniami o sobie i o świecie, schematami, w których dorastaliśmy. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, z kolei opiera się
na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości. Zakłada, że klienci są ekspertami od swojego życia, którzy czasami, w wyniku chwilowych wydarzeń potrzebują wsparcia. I takiego wsparcia podczas terapii mogą się
spodziewać.
W swojej pracy wykorzystuję także techniki relaksacyjne, medytacyjne,
leczniczy oddech czy pracę z ciałem, które pozwalają osiągnąć dobrostan.
Jednak podstawowym czynnikiem, ważniejszym nawet od nurtu jest
relacja terapeutyczna, zaufanie. Coś co lubię nazywać przymierzem
terapeutycznym. Stworzenie przez terapeutę bezpiecznej przestrzeni, pełnej szacunku, empatii i zrozumienia, w której osoba potrzebując
wsparcia, może się otworzyć, podzielić troskami, znaleźć rozwiązanie
i ukojenie.

Magdalena Olech

Poczytaj więcej o terapeutce na:
www.pracowniadobrostanu.pl
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Zachodniopomorskie
winem płynące
Do tej pory kiedy ktoś mówił o polskim winie od razu na myśl przychodził region Zielonej Góry, Lubelszczyzna lub Małopolska. Ale do tych uznanych graczy na naszym rynku winiarskim śmiało dołącza teraz Zachodniopomorskie. A region ma się już czym pochwalić. Bo to właśnie tutaj
istnieje największa winnica w kraju oraz znajdująca się najdalej na północy Polski. I to na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
w Szczecinie powstał jedyny w Polsce kierunek inżynierski – „uprawa winorośli i winiarstwo”.

Winorośl na Pomorzu Zachodnim nie jest niczym nowym. Była uprawiana już od XIII wieku aż do II wojny światowej. Czasy gospodarki socrealistycznej nie sprzyjały takiej działalności. Uprawy wznowiono dopiero na początku XXI wieku. I są one coraz powszechniejsze oraz coraz
popularniejsze.
Chętnych nie brakuje

Na Pomorzu Zachodnim funkcjonuje już kilkanaście winnic, z których
szesnaście zrzeszonych jest w Stowarzyszeniu Winnice Pomorza Zachodniego. Ponad połowa produkuje już wino, które możemy dostać w
sprzedaży. W regionie znajdziemy jeszcze kilka małych winnic, które nie
wychodzą ze swoją działalnością na zewnątrz i produkują wino tylko
na swoje potrzeby, czyli ich trunki można poznać tylko na miejscu. Są
też takie winnice, które dopiero posadziły pierwsze sadzonki winorośli
i na efekty ich pracy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W świecie
winiarskim oznacza to, że za rok, może dwa, wypuszczą swoje trunki.
Wartym podkreślenia jest fakt, że w naszym regionie zlokalizowana
jest największa winnica w Polsce, czyli Winnica Turnau oraz najdalej
wysunięta na północ Winnica Darłowo – mówi Damian Orlik, przewodniczący Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego.
Dodaje, że potencjał regionu jest bardzo duży i mamy nadzieję, że za kilka, kilkanaście lat będziemy mogli „przebierać” w regionalnych winach,
a turyści kochający wino wiele możliwości do uprawnia enoturystyki.
Spływają do nas informacje, z których jednoznacznie wynika, że w kolejnych latach – w tym w 2022 roku na mapie województwa pojawią
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nowe winnice. Ich właściciele już zgłaszają się do nas z chęcią wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia, które jest swego rodzaju platformą
wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy i organizacji. Jej celem jest
promocja produktów regionalnych jakim są wina jak i potencjału enoturystycznego regionu – zapewnia Damian Orlik.
W tym roku nasza organizacja powiększyła się o kilka nowych winnic.
Kilka osób uznało, że na terenie województwa zachodniopomorskiego
jest potencjał pod uprawę winorośli i docelowo do wytwarzania wina
– stwierdziła Marta Sidorkiewicz, członek Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego.
Szczecińskie zagłębie

Na Pomorzu Zachodnim uprawy winorośli zlokalizowane są na morenach ostatniego bałtyckiego zlodowacenia. To daje winom świeżość
i mineralność. To najbardziej nas wyróżnia. Natomiast łagodne zimy
pozwalają uprawiać winorośl szlachetną: Pinot Noir i Chardonnay – wyjaśnia Elżbieta Garbarczyk, członek Stowarzyszenia Winnice Pomorza
Zachodniego.
W samym Szczecinie, winnice istniały do początku XX wieku. Zlokalizowane były w północnych dzielnica miasta m. in. W Gocławiu na tzw.
Wzgórza Winnego (Weinberg) . Okazuje się, że nie tak dawno w Szczecinie wrócono do tradycji winiarskich. W 2009 roku w Skolwinie – jednej
z północnych dzielnic miasta powstała Winnica Emila i funkcjonowała
przy plebanii kościoła w parafii pw. Chrystusa Króla. W 2019 roku została jednak przeniesiona do wsi Żukowo, koło Przelewic .
Styl życia

Niedaleko Szczecina położonych jest kilka najważniejszych winnic regionu.
To rejon większego zgrupowania winnic, na co wpływa ukształtowanie terenu i panujący mikroklimat. Ale oprócz tego winnice znajdziemy
w każdym zakątku naszego województwa – dodaje Damian Orlik.
Największą w regionie, ale także w Polsce, jest Winnica Turnau we wsi
Baniewice położona na południe od stolicy Pomorza Zachodniego.
Jej nazwa pochodzi od nazwiska założycieli – rodziny Turnau. Tak,
ta z której wywodzi się Grzegorz Turnau – znany i popularny poeta,
kompozytor oraz piosenkarz. W winnicy na 34 hektarach zasadzono
ponad sto tysięcy krzewów . Uprawianych jest 12 odmian winogron,
głównie szczepy solaris, chardonnay i pinot noir, riesling, hibernal,
seyval blanc, rondo, regent i cabernet. Produkowane są wina białe,
czerwone, różowe. Łącznie około 150 tys. butelek rocznie. Najnowszy
produkt winnicy, to wino musujące Classique Brut.
Winnica Turnau w całości prowadzi uprawę ekologiczną. Posiada też
najnowocześniejszą w Polsce stacjonarną linię do butelkowania, jedyną w regionie – wyjaśnia Elżbieta Garbarczyk, członek Stowarzyszenia
Winnice Pomorza Zachodniego.
W winnicy Turnau w styczniu 2021 roku, po raz pierwszy od dwóch lat
w Zachodniopomorskiem, udało się wyprodukować wino lodowe – bardzo rzadkie i drogie, powstające dzięki silnym mrozom.
Jesienią trzeba zostawić na krzewach winogrona, które są bardzo zdrowe i mają do tego jeszcze wysoką kwasowość. Bardzo ważne jest, aby
temperatura powietrza spadła do -7, -8 stopni Celsjusza. Dopiero wtedy
winogrona w pełni zamarzają. Następnie, również w minusowej temperaturze, należy winogrona wycisnąć. Ze 100 kilogramów winogron
uzyskujemy tylko kilkanaście litrów soku – moszczu. Z niego potem powstaje wino lodowe – mówił „Prestiżowi” w styczniu tego roku Jacek
Turnau, prezes Winnicy Turnau
Aktualnie wino dojrzewa jeszcze w kadzi.
Chcielibyśmy je zabutelkować pod koniec tego roku lub na początku ko-
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lejnego – dodaje Jacek Turnau.
Właścicielom winnicy udało się wyprodukować wino lodowe dwa razy:
w 2017 i 2018 roku. W grudniu 2020 roku najbardziej prestiżowy magazyn winiarski we Francji „La Revueduvin de France” podał listę najlepszych 50 słodkich win na świecie. I znalazło się na niej właśnie wino
lodowe z Winnicy Turnau.
Winnica Kojder, druga pod względem wielkości w regionie – to również
rodzinny biznes, prowadzony przez rodzeństwo. Działa od 2015 roku
w Babinku koło Bielic. Wino Johanniter z Winnicy Kojder było chwalone
m.in. przez sommeliera Elżbiety II – królowej Anglii. Pisał o nim również
„Financial Times”.
Tegoroczne zbiory wypadły rewelacyjnie! Mimo, że wegetacja ruszyła
w tym roku dużo później niż w poprzednich latach, a oprócz tego mieliśmy trochę problemów z mączniakiem to jesteśmy bardzo zadowoleni
z ilości i przede wszystkim jakości zebranych owoców – mówi Anna Kojder-Ciubak, współwłaścicielka winnicy.
W przyszłym roku winnica chce wprowadzić na rynek nowy produkt.

Właśnie w kadziach kończy fermentować nastaw z odmian cabernet
cortis oraz rondo, z których powstanie nasze pierwsze wino różowe.
Można już wyczuć soczyste aromaty truskawki, poziomki i malin.
Poza tym planujemy premierę długo wyczekiwanego wina czerwonego
z rocznika 2018, które powstało z odmiany cabernet cortis i leżakowało
w beczkach z dębu francuskiego przez 18 miesięcy – dodaje Anna Kojder-Ciubak.
Winnica Kojder jako jedyna w Polsce należy do ECOVIN – niemieckiego, federalnego stowarzyszenia certyfikującego wyłącznie ekologiczne
Winnice – dodaje Elżbieta Garbarczyk ze Stowarzyszenia.
Winnica Pałacu Rajkowo jest położona bardzo blisko Szczecina. znajdująca się w pobliskiej miejscowości Smolęcin. Na powierzchni 4,5
ha posadzono 16 500 winorośli odmian: Solaris, Hibernal, Johanniter
i Muscaris oraz niewielkie ilości odmian Riesling, Souvignier gris, Char-

Styl życia

donnay, Siegerrebe, Helios. Pierwsze sadzonki na jej gruntach pojawiły
się w 2017 roku. Ale wcześniej przez kilka lat trwały przygotowywania
podłoża pod ekologiczną uprawę winorośli. Ostatnio Winnica zaprezentowała swoje najnowsze wino – białe z rocznika 2020. Jeszcze bliżej
Szczecina, w malowniczej otulinie Puszczy Bukowej działa Winnica Binowo założona w 2011 roku. Wytwarzane są w niej wina białe, czerwone, różowe, pomarańczowe i deserowe.
Kolejna rodzinna Winnica – Sydonia mieści się we wsi Trzebiatów koło
Stargardu. Jej nazwa pochodzi od imienia sławnej zachodniopomorskiej szlachcianki z XVI-wieku Sydonii von Borck. Została ona ścięta
po oskarżeniu o czary i rzucenie klątwy na ród Gryfitów. Winnica działa
od 2013 roku. W jej ofercie znajdują się wina czerwone, białe, różowe,
pomarańczowe i Pet Nat.
Pandemia spowodowała , że klienci nie wyjeżdżali tak często na wczasy
za granicę. W związku z tym licznie odwiedzali. Już drugi rok z rzędu
obserwujemy niesamowite oblężenie ze strony enoturystów. Zbiory winogron w tym roku były o wyższej kwasowości i mniejszej zawartości
cukru. Ale to nas cieszy. Dzięki temu zrobimy wino o mniejszej zawartości alkoholu i wyższej kwasowości – informuje biuro Winnicy Sydonia.
Region nie próżnuje

Najdalej, na północ, usytuowaną w Polsce jest Winnica Darłowo. Położona jest tylko 4 kilometry od Bałtyku. Zajmuje 2 ha terenu na którym posadzono kilkaset krzaków winorośli. Oferuje kilka rodzajów wina
czerwonego oraz białego. Niedaleko Szczecinka od 2012 roku działa
Winnica Tecławska Góra. Nazwą pochodzi od XVI wiecznej legendy o rycerzu–rozbójniku Tecławie, który miał „prowadzić działalność” w tych
okolicach. Produkuje wina czerwone i białe. Zodiak, to winnica znajdująca się we wsi Zagozd koło Drawska Pomorskiego, w środkowej części
regionu. Łatwo rozpoznać jej produkty – na etykietach butelek znajdują
się znaki zodiaku. Blisko znanego zachodniopomorskiego uzdrowiska
Połczyn-Zdrój położona jest Winnica Oycowizna. Działa od 2014 roku.
A jej nazwa nawiązuje do pokoleniowej tradycji uprawiania ziemi w tym
rejonie. Kolejna zachodniopomorska Winnica – Bekasiak znajduje się
w okolicach Pyrzyc. Produkuje wina białe z odmiany Solaris oraz czer-
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wone będące tzw. kupażem kilku szczepów.
Dane statystyczne za rok winiarski 2021/2022 pokazują, że Pomorze
Zachodnie posiada 9 winnic zgłoszonych do KOWR (Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa) oraz kilka, które nie są tam zgłoszone. Aktualnie
najwięcej winnic w Polsce, według branżowego portalu winogrodnicy.
pl,ma na swoim terenie: Małopolska – 72, Lubuskie - winnic i Dolny Śląsk
- 40. Powierzchniowo Pomorze Zachodnie to 43 ha ziem z uprawą winorośli, co oznacza, że zajmuje 7 miejsce w kolejności, wyprzedza nas
wspomniane już Lubuskie, Małopolskie i Dolnośląskie oraz Mazowieckie, Podkarpackie, Lubelskie – dodaje Elżbieta Garbarczyk.
Świętować czas zacząć

W listopadzie tego roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się pierwszy Festiwal Wina pochodzącego z regionu. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Winnice Pomorza Zachodniego.
Oceniamy go bardzo pozytywnie. Zainteresowanie odwiedzających
wręcz przeszło nasze oczekiwania. Oczywiście organizując tego rodzaju imprezę liczyliśmy, że spotka się ona z dużym odzewem ze strony
zaintrygowanych trunkiem Bachusa. Ale, że będzie to aż na taką skalę,
to nawet nie śmieliśmy prognozować. Nasz festiwal, poza możliwością
degustowania win z 9 różnych winnic, to także prelekcje winiarskie,
dwa koncerty jazzowe, konkursy, stoiska z regionalnymi przekąskami.
Zależało nam także, żeby wino było podawane nie w plastikowych kubeczkach, a w szklanych kieliszkach. Według naszych wyliczeń zamkowy dziedziniec odwiedziło podczas dwóch dni festiwalu ok. 5 tys. osób,
z czego prawie 300 uczestniczyło w merytorycznych prelekcjach winiarskich. Otwarto 1 tysiąc butelek regionalnego wina. Oznacza to,
że wydano 15 tys. porcji degustacyjnych i sprzedano 2 tys. butelek wina
na wynos – wylicza Marta Sidorkiewicz, członek Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego):
Według danych statystycznych przeciętny Polak wypija ok. 5 litrów
wina rocznie. W winiarskich krajach UE spożycie sięga powyżej 40 litrów.

autor: Dariusz Staniewski/foto: materiały winnic
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POWRÓT DO PAŁACU
KOLORÓW
Pierwszy album „Pałac kolorów. Magia makijażu” stworzony i wydany w 2012 roku przez Dorotę
Kościukiewicz-Markowską zrobił furorę. Czegoś takiego jeszcze nie było na polskim rynku fashion
i beauty. Książka o makijażu stworzona we współpracy z marką profesjonalnych kosmetyków
dla artystów Kryo-lan, sprzedawała się na całym świecie. Rozszedł się cały nakład, a później
następny. Bez wątpienia Pałac Kolorów odniósł sukces więc, idąc niejako za ciosem, artystka
postanowiła rozpocząć prace nad kolejną jego częścią, o czym nam opowiedziała. Po kilku latach
pracy i po kilku latach czekania na właściwy moment jego wydania – „Palace of colours. Wake-up
Makeup” już jest gotowy i dostępny w księgarnio-kawiarni Między Wierszami.

Pierwszy Pałac Kolorów był spektakularny czy łatwo było
znaleźć przepis na drugą odsłonę?

Przepis nie był trudny. Postawiłam na kompletną wolność. Poniekąd to była zabawa, poniekąd terapia, ponieważ wiele z osób
biorących udział w jego tworzeniu miało ciężki okres zdrowotny.
Spotykaliśmy się więc podczas kolejnych sesji zdjęciowych i rozmawialiśmy o filozofii, sensie życia, egzystencji. Na kanwie takich sytuacji powstawał nowy Pałac Kolorów. Dotykaliśmy często trudnych tematów, paradoksalnie, jakby przy okazji bawiąc
się tworzeniem. Jeśli chodzi o makijaż, pomysły, stylizacje czy
dobór kolorów i tekstur dawałam się ponosić chwili. To była czysta radość móc tworzyć wśród przyjaciół, gdzie żadna koncepcja
nie była zbyt szalona. Nie ograniczała nas żadna hierarchia, żadne wytyczne, żaden deadline.
Powiedziałaś, że ten drugi album wymagał czasu, kiedy zaczęłaś go tworzyć?

Zaczęłam go tworzyć w roku 2014. Zdjęcia trwały do roku 2015.
Niestety nie udało mi się wynegocjować wydania albumu przez
pewną markę kosmetyczną. W ten sposób zdjęcia przeleżały na
komputerach dwa lata. W roku 2017 miałam „zryw”, aby dokończyć projekt, były już nawet bardzo zaawansowane rozmowy
z kolejną marką kosmetyczną. Wtedy właśnie prawie zakończyliśmy półroczną postprodukcję albumu, czyli wybór zdjęć
i ich retusz, skład albumu, napisałam również teksty oraz wybrałam okładkę. Album został też przetłumaczony na język
angielski, ponieważ wiedziałam, że chcę go znów posłać na
rynek globalny. Rok 2017 był pod wieloma względami dla mnie
rokiem przełomowym, ponieważ rozstawałam się z makijażem. Ten album miał być zwieńczeniem mojej pracy jako wizażystki. Już podczas pracy nad nim, zaczęłam interesować się
psychologią, ukończyłam w międzyczasie studia podyplomowe
na PUM-ie z neurokognitywistyki, potem psychologię pozytywną i tak dalej... Napisałam bajki dla dzieci, wydałam powieść
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filozoficzno-psychologiczną. To wszystko miało wpływ na ogólny
kształt nowego Pałacu. Potem znów nie udało się z kolejną marką
kosmetyków i Pałac ponownie trafił „do szuflady” na kilka lat. Aż do
dziś. Decyzja o jego wydaniu była niespodziewana. Tej jesieni otworzyłam w Szczecinie Pracownię Dobrostanu i czułam się spełniona. Czułam, że zrealizowałam wszystkie plany, aż tu nagle… ścisk w żołądku
i nagła myśl będąca wyrzutem sumienia: „A Pałac?” To była prawda,
której nie mogłam ukryć ani wyprzeć. Nie miałam na jego wydanie pomysłu. Taki album, w takiej formie to jest naprawdę duży wydatek, jeśli
nie ma się wspierającej marki.
Postanowiłam więc, że sama go wydam. Po pierwsze, aby zakończyć
projekt i żeby moje sumienie uspokoiło się. Po drugie, żeby w ten sposób
uhonorować wszystkich twórców biorących w nim udział. Po trzecie,
dla moich pacjentów, szczególnie tych nastoletnich – żeby pokazać im,

iż możemy rozwijać się na wielu płaszczyznach. Chcę tym albumem pokazać, że działanie i poczucie sprawstwa może być idealnym antidotum
na lęki, apatie, depresje. Chciałabym przekazać młodym ludziom, nie
tylko wizażystom, że życie musi mieć swoje „po co”, dlatego tak ważna
jest realizacja celów. Jeśli nie ma „po co”, życie przestaje mieć sens.
To niesamowite, że gdy tej jesieni spojrzałam znów na Pałac,
to wzruszyłam się. On w obecnych czasach dopiero nabrał znaczenia.
To nie jest już album o makijażu, ani nawet o sztuce. To album, w którym świadomość rozpoznaje samą siebie. Zaczynając od mocnej okładki, przechodząc przez kolejne różnorodne jego odsłony, zmierzamy ku
najważniejszym zdjęciom zamykającym album. Te zdjęcia i teksty były
już gotowe 4 lata temu! A dziś są dopasowane jak ulał do sytuacji. Są
stworzone na miarę naszych czasów.
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Czym się inspirowałaś?

Wolnością. To dla mnie najważniejsza wartość. Bez wolności,
ale nie tylko tej oczywistej, zewnętrznej, ale przede wszystkim
tej wewnętrznej – stajemy się automatami wyrażającymi wciąż
to samo. Wolność polega na dokonywaniu świadomych wyborów. Świadomość rozpoznaje, nieświadomość z kolei ulega utartym wzorcom, kopiuje, szuka inspiracji zewnętrznych. Ponieważ
nie jest pewna siebie samej, szuka potwierdzenia w oczach innych.
– Nie szukałam inspiracji na zewnątrz, szukałam inspiracji w środku.
Podczas tworzenia zdjęć pozwoliłam sobie płynąć jako artysta wizualny. Z kolei podczas układania zdjęć i pisania tekstów pozwoliłam sobie
płynąć jako pisarka. Nie szłam ze sobą na kompromisy. Co ciekawe, po
tych kilku latach od zakończenia nad nim prac, wszystko co jest w nowym Pałacu Kolorów jest w 100% przeze mnie autoryzowane. Niczego
w nim nie zmieniałam.
Tworzyli go artyści nieprzypadkowi, mogłabyś coś więcej o nich
opowiedzieć?

Do pracy nad nowym Pałacem zaprosiłam fantastycznych fotografów,
a prywatnie moich cudownych przyjaciół – Kasię Kozdrę-Baczulis i Remika Kozdrę. Oni mają w sobie coś, co rzadko można spotkać wśród
artystów tego kalibru – nieudawaną i naturalną skromność. Przy tym
posiadają ogromną wrażliwość, jeśli chodzi o zaklęcie tej jedynej chwili
w kadrze ich aparatu. To często nie są zdjęcia, to są obrazy. Wyczucie
pracy z modelkami plus naturalna wrażliwość na piękno, to chyba ich
przepis na sukces.
Oprócz Kasi i Remika do pracy nad albumem zaprosiłam utalentowaną
Magdalenę Tucholską, która jest renomowaną stylistką od włosów pracującą w Londynie. Magda jest niezwykle kreatywną artystką, która na

co dzień pracuje przy sesjach zdjęciowych do znanych magazynów, filmu, telewizji czy podczas sesji zdjęciowych do kampanii reklamowych
znanych marek.
Na kolejnych stronach Pałacu możemy też zobaczyć niesamowite prace
Eli Olszewskiej. Ela tworzy niezwykłe struktury, jeśli chodzi o materiały. Jej suknie, spódnice czy płaszcze są jakby z innej planety. Możemy
też zobaczyć piękne sukienki świetnych projektantek – Gosi Motas oraz
naszej rodzimej Sylwii Majdan. W albumie użyte są również przepiękne
szklane korony Kasi Gemborys, niezwykłe naszyjniki Magdaleny Mazurek-Dubako, fascynatory od Magdy Zgórskiej oraz papierowe elementy stylizacji stworzone przez Maję Holcman. W albumie biorą również
udział fantastyczne modelki, łącznie z naszą rodzimą Miss Polski – Angeliką Ogryzek-Manikowską. Oczywiście cały album nie miałby takiego
kształtu, gdyby nie oprawa graficzna, nad którą czuwała świetna Ewa
Kaziszko.

rozmawiała: Izabela Marecka

makijaż, dyrekcja artystyczna, produkcja:
Dorota Kościukiewicz-Markowska

foto: Kasia Kozdra-Baczulis i Remik Kozdra

włosy: Magdalena Tucholska

opaska – Maja Holcman

skrzydło i różowa suknia – Elżbieta Olszewską

naszyjnik – Madalena art by Magdalena Mazurek-Dubako

szklana korona – Katarzyna Gemborys

nodelki: Justyna Gołębiowska, Daria Wachowska, Paula Bułczyńska
i Angelika Ogryzek-Manikowska

MILOO HOME

Renifery, skrzaty i anioły…
Świąteczne dekoracje. Bez nich nie ma świąt. Podobnie jak bez choinki, prezentów, śniegu i dwunastu (liczba
umowna) potraw. To one tworzą klimat. Dzięki nim, na chwilę, można oderwać się od rzeczywistości.
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Szał na ozdoby świąteczne zaczyna się już w listopadzie, a w niektórych miejscach nawet w październiku. Zmęczeni przesytem, kiczem
i powtarzalnością szukamy coraz częściej, jak najbardziej oryginalnych
dekoracji. W związku z tym, zajrzeliśmy do kilku miejsc w Szczecinie,
które sprawią, że te święta będą na pewno bajkowe ale też stylowe, kameralne i na pewno niezapomniane.

tecznych ozdobach. Podczas tegorocznego Bożego Narodzenia w naszych domach powinny stanąć wykonane z rattanu choinki, kosze na
prezenty, również w kształcie skarpet a na drzwiach i ścianach zawisnąć
rattanowe wianki. Z rattanu plecione są również ozdoby choinkowe
i wszelkiego rodzaju elementy wystroju wnętrza, które oddają magię
świat, tak jak ulubione przez wszystkich renifery.

W tym sezonie rządzi rattan. To naturalny materiał pochodzący z Azji
Południowo-Wschodniej, który często jest mylony z wikliną czy bambusem. W odróżnieniu od tych surowców jest znacznie wytrzymalszy,
bardziej elastyczny, jest lekki, ma ładny kolor i można z niego tworzyć
wiele rzeczy, począwszy od mebli ogrodowych, a skończywszy na świą-

To one zdominują tegoroczny świąteczny zwierzyniec. W końcu dzięki
nim święty Mikołaj dociera na czas z prezentami do wszystkich dzieci.
Te które zawitają do naszych domów wykonane są z zaskakująco oryginalnych materiałów. Mamy renifery welurowe, zamszowe, drewniane,
wykonane z jodły, szklane, a nawet metalowe. W prostej kolorystyce:

RAJSKI OGRÓD

MOOI

dominują szarości, biały, złoty i srebrny. Do tego, do wyboru mamy renifery przeróżnej wielkości, od malutkich, które można postawić na półce, stole lub zawiesić na choince po całkiem sporych rozmiarów, stojące
niczym rzeźby np. na podeście domu, bądź witające gości w korytarzu.
Do bajkowego klimatu nawiązują także figurki innych zwierząt, w tym
jelenie, łosie, sowy i myszy. Ubrane w świąteczne stroje przywodzą na
myśl święta z klasycznej bajki „Dziadek do Orzechów”, której fabuła
rozgrywa się w wigilijną noc. Same dziadki do orzechów pod postacią
figurek żołnierzy, w tym roku staną w każdym kącie domu, w tym pod
choinkami. Kolejny element kojarzący się z magią i dzieciństwem, który
wraca pod nasze dachy to śnieżne kule. Posypane złotym brokatem,
z figurkami i różnego rodzaju elementami umieszczonymi wewnątrz
szklanej kuli, przypominają małe, urocze dzieła sztuki.

MADRAS

Ze szkła wykonane są również bombki, wewnątrz których znajdziemy
płatki kwiatów, piórka, a nawet ledowe lampki, które pięknie oświetlą
nie tylko choinkę ale cały dom. Ponadto, do wyboru mamy bombki ręcznie malowane, dmuchane, drewniane, miedziane, pokryte złotem i srebrem a także welurem i filcem. Co prawda dominują te tradycyjne, okrągłe ale znajdziemy również świąteczne zawieszki w kształcie choinek,
zwierzątek, gwiazdek i lodowych sopli. W tym roku nie może zabraknąć
świec i lampionów, oczywiście w bożonarodzeniowym klimacie.
Na stołach święta odbędą się w pełnej krasie i nie tylko za sprawą wigilijnych potraw, ale także talerzy, tac, pater i całych zestawów porcelany, na której to wszystko będzie serwowane.
Świąteczny klimat nie tylko zdominuje wnętrza naszych domów, ale będzie witał i cieszył nasze oczy także na zewnątrz: na tarasie, na patio
i w ogrodzie. Warto zaopatrzyć się obok świerkowych choinek, w piękne gwiazdy betlejemskie, hiacynty, ciemierniki, jodły, skimmie i gaulterie. Dzięki ozdobom ogrodowym, donicom, drzewkom, krzewom
i roślinom które kojarzą się z Bożym Narodzeniem ten magiczny klimat
będzie można zatrzymać na dłużej.

autor: Aneta Dolega / foto: Alicja Uszyńska

miejsca: MOOI, Marvelli, MILOO Home, Madras,
Centrum Ogrodnicze Rajski Ogród
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MARVELLI

MOOI

MADRAS

MARVELLI

Twój apartament nad Bałtykiem
Od dawna symbolem luksusowych wakacji były urlopy spędzane poza granicami kraju. Głównie miejsca znajdujące się w obszarach południowej
Europy. Ale w ostatnich latach bardzo popularne stało się spędzanie czasu wolnego nad brzegiem Bałtyku. Dla deweloperów standardem jest tworzenie kompleksowych, w pełni zagospodarowanych obiektów w nadmorskich kurortach. Obecnie niełatwo jest jednak znaleźć lokalizację, która
będzie odpowiednio skomunikowana – z dobrym dostępem do usług w najbliższej okolicy, a jednocześnie znajdując się w niewielkiej odległości
od morza. Taką właśnie inwestycją jest Baltic Waves Resort w Międzyzdrojach.
Ulokowany w samym sercu jednej z najpopularniejszych miejscowości
nadmorskich, w odległości 350 metrów od plaży robi wrażenie nie tylko
na potencjalnych inwestorach, ale również turystach, którzy z pewnością w przyszłości odwiedzą prosperujący już obiekt. Kompleks przylega bezpośrednio do ulicy Światowida oraz Parku Zdrojowego, dzięki
czemu trasa do plaży, Alei Gwiazd czy znanego wszystkim molo jest
przyjemna i atrakcyjna. Wszystkie usługi są w bliskiej, spacerowej odległości od inwestycji: bary, restauracje, banki, apteki, centrum medyczne, Urząd Miasta, szkoła.
Projekt zakłada sprzedaż 199 apartamentów, ulokowanych w trzech
budynkach, które dzięki szklanemu łącznikowi tworzą jedną spójną całość. Ażurowe okiennice tworzące unikalną fasadę budynku,
są z pewnością bardzo atrakcyjne wizualnie ale przede wszystkim
bardzo praktyczne. Takie zastosowanie w połączeniu z dużymi przeszkleniami pozwala na zachowanie prywatności, ale również umożliwia efektowną grę światłem oraz tworzy niepowtarzalny klimat
w apartamentach o każdej porze. Naturalne światło nadaje dodatkowej
przestrzeni oraz świeżości. Przestrzeń wokół budynków jest starannie
zagospodarowana. Dzięki dużej powierzchni działki możliwym stało
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się zaprojektowanie rozległej strefy basenów zewnętrznych oraz placu
zabaw dla dzieci, który poprzez specjalne przejście łączy się z kids room’em znajdującym się wewnątrz resortu.
Cały projekt został stworzony z myślą o wypoczywających rodzinach
zarówno w sezonie letnim jak i pozostałych porach roku. Kiedy pogoda nie sprzyja spędzaniu czasu na zewnątrz, do dyspozycji gości będą
również baseny wewnętrzne, strefa SPA oraz restauracja, która sprosta
wymaganiom największych smakoszy.
Jesteśmy przeświadczeni o tym, że jakość materiałów zastosowanych podczas budowy przekłada się na komfort i satysfakcję klienta.
Jakość jest naszym priorytetem, od skrupulatnego doboru materiałów,
aż do obsługi posprzedażowej i wykończenia apartamentu – mówi
Magdalena Zaborska Manager Projektu w Assethome.pl.
Baltic Waves Resort, to wyjątkowo elegancki i stylowy apartamentowiec z doskonałą lokalizacją, oparty na współczesnej architekturze,
podkreślającej przestrzeń, światło i bliskość z naturą. To idealny wybór
na wakacje w jednej z najatrakcyjniejszych części wybrzeża Bałtyku.

autor: ds./foto. materiały promocyjne

Nieruchomości

premium home - premium life

Magdalena Zaborska

Patrycja Musiał
Doradca ds. nieruchomości

Manager ds. nieruchomości
+48 508 662 610

+48 572 655 460
patrycja.musial@assethome.pl

magdalena.zaborska@assethome.pl

Oddział Międzyzdroje | ul. Zwycięstwa 1 | +48 500 522 544

Wyjątkowe mikroapartamenty
Inwestycja w nieruchomości, to jeden z najlepszych sposobów na lokatę kapitału. Może ona zostać wynajęta lub przeznaczona na sprzedaż.
W obu przypadkach inwestor ma szansę na wysoką stopę zwrotu. W ostatnim czasie sporym zainteresowaniem na rynku nieruchomości cieszą się
przede wszystkim niewielkie lokale m.in. mikroapartamenty. Takie mieszkania zaoferuje już niedługo Silver Forest – nowa propozycja na inwestycyjnej mapie Szczecina. wypoczywać i zarabiać cały rok.
Kupić małe mieszkanie i je wynająć za wysoką kwotę, to marzenie wielu potencjalnych inwestorów. Część z nich decyduje się więc na zakup
mikroapartamentów. To nowa jakość na rynku nieruchomości. Są one
doskonałym celem biznesowym albo ciekawym rozwiązaniem np. dla
studentów, przedsiębiorców i pracowników delegowanych. To bardzo
dobra alternatywa dla hoteli. Są one również odpowiedzią na rosnące
ceny mieszkań. Mimo niewielkich rozmiarów tego typu przestrzeniom
niczego nie brakuje. Potrafią zapewnić komfort i wygodę. Pozwalają
także na zaaranżowanie pomieszczeń zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami właściciela. Inwestorzy dokonujący zakupu takiego lokalu
mogą dodatkowo odliczyć podatek VAT, po spełnieniu przesłanek ustawowych, co bez wątpienia jest dodatkowym autem.
Nie dziwi więc zainteresowanie mikroapartamentami również w Szczecinie. W jednej z najlepiej rozwijających się części miasta, doskonale
skomunikowanej z centrum, wkrótce powstanie Silver Forest. To wyjątkowa i unikatowa propozycja na lokalnym rynku nieruchomości,
o nowoczesnej i ponadczasowej architekturze, zaprojektowana z najwyższej klasy materiałów, z atrakcyjnymi metrażami, w bezpośrednim
sąsiedztwie licznych uczelni wyższych m.in. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Oferuje m.in. dobrze usytuowane części wspólne
np. pralnię, suszarnię, podziemny garaż, stojaki na rowery, punkty ładowania hulajnóg.

To także taras rekreacyjno-widokowy na dachu budynku czy też zielone
patio gdzie mieszkańcy będą mogli wypoczywać pośród kilkudziesięciu
istniejących bądź nowo zasadzanych drzew. Nabywcy mają możliwość
skorzystania z wykończenia lokalu „pod klucz” wraz z pełnym wyposażeniem. Mogą również powierzyć pełną obsługę najmu doświadczonemu operatorowi działającemu z poziomu recepcji, która znajdzie się
w budynku – mówi Maciej Matysik, prezes Matys Property.
Rozpoczęcie realizacji Silver Forest jest planowane na początek 2022
roku. Jej zakończenie na koniec roku 2023. W inwestycji znajdą się 153
lokale: od najmniejszych 15-metrowych mikroapartamentów, po 2-pokojowe lokale inwestycyjne. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne – lokal możemy kupić już za 199 tys. zł brutto. Małe metraże są łatwe w aranżacji
i sprawiają, że wystarczy niewielki kapitał, by uzyskać wysoką stopę
zwrotu. To również idealne rozwiązanie dla studentów. Mieszkanie
w mikroapartamencie w trakcie pięcioletniego okresu nauki pozwala na
spłatę inwestycji. Po tym czasie możliwy jest zwrot z zainwestowanego
kapitału na poziomie 25 proc.
Silver Forest – wyjątkowa i opłacalna
propozycja dla inwestorów

Manager Projektu – Karolina Kirko
premium home - premium life

T: (+48) 515 890 556
E: karolina.kirko@assethome.pl

Złote prezenty
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Z ŁOT E S Z TA B K I

Z AKREDYTACJĄ LBMA
OPAKOWANIE CERTIPACK/CERTICARD
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Szczecin to perełka
dla deweloperów
Szczecin coraz częściej jawi się inwestorom jako miasto z wielkim potencjałem. To tutaj lokuje się światowy biznes, powstają nowe inwestycje
i zakłady pracy. Coraz bardziej naszymi gruntami interesują się także deweloperzy z całej Polski, zwracając uwagę zwłaszcza na te najpiękniejsze
– położone nad wodą. O tym, czym urzeka Szczecin opowiada Piotr Baran, prezes zarządu firmy PCG, która w Dąbiu zainwestowała w budowę
wysokiej klasy apartamentowców Victoria Apartments.

Co deweloperów spoza Szczecina kusi w naszym mieście?

Szczecin jest bardzo atrakcyjnym miastem z punktu widzenia inwestycyjnego, ale nie tylko. Myślę, że jest intrygujący także turystycznie.
To miasto z ogromnym, mam wrażenie, jeszcze nie do końca odkrytym,
potencjałem. Już od momentu wjazdu na Trasę Zamkową widać jego
magię. Cieszy brak korków, a także dobra komunikacja wewnątrz miasta i bliskość europejskich stolic.
Atuty Szczecina można obserwować w zasadzie o każdej porze roku.
Latem i wiosną – oko cieszy mnogość zielonych terenów, które pozwalają mieszkańcom żyć blisko natury i wśród niej spędzać wolny czas.
Do samej puszczy można tu dojechać komunikacją miejską, albo
przejść się spacerem. Obszary wodne to prawie połowa powierzchni miasta. Niewiele jest takich miejsc w Polsce, a nawet w Europie.
Zimą tutejsze aplikacje smogowe pokazują najczęściej świetne wyniki,
w przeciwieństwie do wielu innych miast. Tej jakości powietrza bardzo
mocno zazdrości Wam cała Polska. W PCG bardzo zwracamy uwagę
na te aspekty. Chcemy budować w miejscach, w których się naprawdę
dobrze żyje. Taka jest nasza misja. Uważamy, że Szczecin to perełka
i mamy świadomość, że mieszkańcy o tym wiedzą, doceniają go i są
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najlepszymi ambasadorami swojego miasta. Ja sam jestem Szczecinem
zauroczony i lubię tu przebywać. Zwłaszcza nad wodą.
Ta woda to w ostatnich latach w naszym mieście ważny temat.
Szczecin wraca w te rejony. Bulwary, Łasztownia, imprezy nad
Odrą, rozwijająca się gastronomia…

Tak, i dla nas, jako dewelopera to właśnie ten zwrot w Szczecinie był
bardzo ważny. W innych miastach to trend stosunkowo dawny i długotrwały. W naszym rodzimym Wrocławiu trudno o grunty nad wodą, ich
popularność notowaliśmy kilkanaście lat temu i tereny rozeszły się jak
świeże bułeczki. W zasadzie w tym momencie nie ma już możliwości
budowania w takich miejscach. Szczecin nadal je oferuje i naszą pierwszą tutaj inwestycję premium, czyli Victoria Apartments, zlokalizowaliśmy właśnie nad jeziorem Dąbie. Urzekła nas wizja tego, jak doskonale
może się tu mieszkać – tak blisko wody, puszczy, Parku Krajobrazowego Dolnej Odry, ścieżek rowerowych, z idealną wręcz możliwością
jachtingu, kajakowania i uprawiania innych sportów wodnych. Zachwyciło nas to, że w zasadzie tuż spod naszej inwestycji można dopłynąć
łódką praktycznie do centrum miasta lub nad samo Morze Bałtyckie.
Gdyby ktoś miał taką wizję, będzie mógł ją swobodnie zrealizować.

Nieruchomości

Zwłaszcza, że do każdego mieszkania dokładamy kupującemu kurs
sternika motorowodnego w gratisie.
Jak ocenia pan potencjał inwestycyjny Szczecina z punktu widzenia
dewelopera z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem?

To wyjątkowo nienasycony rynek nieruchomości. Nadal jest tu mnóstwo działek o wielkim potencjale sprzedażowym, to ewenement
na skalę polską. Cena za metr kwadratowy rośnie tu najbardziej dynamicznie w całej Polsce, a ludzie chętnie kupują nowe mieszkania.
Widać to choćby po popularności naszej inwestycji.
Czy obserwuje pan jakieś zmiany w oczekiwaniach współczesnego
klienta?

Jest on zdecydowanie inny niż jeszcze dziesięć lat temu – zorientowany
na to, by żyć w spokoju, wśród zieleni, z pięknymi widokami za oknem.
Za takie warunki jest wręcz skłonny dopłacić. Chce żyć zdrowo, ważna jest dla niego aktywność fizyczna. To są wartości, które doceniamy
również i my. Oprócz istotnych cech, takich jak lokalizacja czy cena lokalu, kupujący sprawdzają także wartości, jakimi kierują się firmy deweloperskie – i wybierają te, które są im bliższe. Nasi klienci coraz częściej
zwracają uwagę na kwestie ekologiczne podczas zakupu mieszkania.
Są też nimi coraz młodsze osoby, dla których ekologia jest wręcz kluczowym tematem i którzy doceniają każdą formę dbania o planetę i jej
klimat. Dostrzegają oni rozwiązania stosowane na naszych budowach
oraz zaangażowanie firmy w akcje wspierające działania na rzecz środowiska naturalnego.
A w jaki sposób dbacie o środowisko?

W naszych inwestycjach kupujący otrzymują system smart home
w standardzie, bądź smart home ready, czyli przygotowanie mieszkania do instalacji systemu inteligentnego domu na życzenie klienta. Rozwiązanie to pozwala na zaplanowanie harmonogramów uruchamiania
ogrzewania, czy ustawienie czujników otwarcia okien, dzięki czemu
zmniejsza się zużycie ciepła. Na terenie inwestycji stosujemy oświetlenie LED z czujnikami ruchu, ograniczając w ten sposób zużycie prądu
w częściach wspólnych.
W naszych projektach uwzględniamy miejsca parkingowe z ładowarkami do samochodów elektrycznych, wspieramy też ograniczenie ruchu samochodowego przez promowanie dojazdu do pracy czy szkoły
na rowerze: w budynkach znajdują się rowerownie, a na terenie zewnętrznym stojaki. Duże znacznie ma także lokalizacja inwestycji
w pobliżu terenów zielonych i tras rowerowych. Wszystkie obecnie realizowane przez nas inwestycje są położone właśnie w takiej okolicy.
Ponadto klienci w naszych projektach doceniali zawsze rozwiązania takie, jak zielone dachy ograniczające nagrzewanie się budynków, liczne

nasadzenia roślinności na terenie inwestycji, czy wentylację higrosterowalną, która regulowana jest wilgotnością powietrza w mieszkaniach
i pozwala na zmniejszenie zużycia prądu i ciepła w okresie zimowym.
W naszym szczecińskim projekcie Victoria Apartments zastosujemy
także ogrzewanie podłogowe, jako rozwiązanie ograniczające wydatki
na ogrzewanie dla przyszłych mieszkańców.
Jako deweloper znani jesteście z tego, że wspieracie lokalną
społeczność. Czy w Szczecinie też możemy spodziewać się takich
działań?

W Szczecinie, podobnie jak w innych miastach, w których budujemy,
planujemy zadbać o otoczenie i relacje z mieszkańcami. Do tej pory przy
innych inwestycjach aktywnie włączaliśmy się w działania ekologiczne,
wspierające zdolną młodzież, budowę parków, czy też program badań
profilaktycznych. W Szczecinie zaangażowaliśmy się w organizację
eventu „Fly Day” z okazji 75. rocznicy Aeroklubu Szczecińskiego, a także w projekt Sail Szczecin 2021 i działania Centrum Żeglarskiego, które
swoją siedzibę ma tuż obok Victoria Apartments. Podczas regat o Puchar Dnia Dziecka w maju zorganizowaliśmy strefę dla dzieci z różnymi
atrakcjami oraz przygotowaliśmy upominki dla młodych uczestników
zawodów. Na Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
do lat 13, przy linii brzegowej jeziora Dąbie utworzyliśmy Akademię
Surfera oraz zapewniliśmy prezenty dla zwycięzców imprezy. Podobnie
podczas zawodów kończących sezon żeglarski – Regat Nadzieja Sportu – PCG przekazało nagrody dla uczestników. Jak łatwo zauważyć,
w naszych zainteresowaniach w Szczecinie dominuje woda. Nie bez
kozery, wszak Victoria Apartments jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Dąbie i to niewątpliwie jej wielki atut. W naszych dalszych projektach będziemy starać się dbać o jezioro i okolice. Na pewno więc będziemy działać na rzecz ekologii i sportu na Prawobrzeżu.
Już teraz aktywnie współpracujemy z radą osiedla, miastem i innymi instytucjami, które deklarują wielką otwartość w tym zakresie.
Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie:
www.victoriaszczecin.pl

Piotr Baran
prezes zarządu
firmy PCG

PCG | ul. Panieńska 17, Szczecin
tel.: 735 200 002 | email: szczecin@pcg.pl
www.pcg.pl/mieszkania/szczecin-victoria-apartments

Kreatywny relaks
To w jakich warunkach i wnętrzach pracujemy jest bardzo ważne. Przestrzeń biurowa powinna być nie tylko praktyczna i nawiązująca do charakteru pracy,
ale także przyjemna. Stylowo i nowocześnie zaprojektowane biura dla firmy Caveral, zajmującej się m.in. transportem oraz spedycją drogową i morską
to kolejne dzieło pracowni IDS. Biura powstaną przy ulicy Zielonogórskiej 31, na drugiej kondygnacji budynku, który jest zupełnie nową inwestycją.

– Projekt powstawał w ścisłym porozumieniu z inwestorem – mówi architektka Adriana Gagatek z pracowni IDS. – Braliśmy przede wszystkim pod uwagę układ
funkcjonalny przestrzeni biurowej oraz specyfikę firmy, która opiera się na ścisłej współpracy wszystkich
jej pracowników.
Zaprojektowana przestrzeń typu open space ma pomieścić 50 osób. Kolorystycznie nawiązuje do loga
firmy. – W projekcie zostały wykorzystane trzy kolory
– mówi inwestor Sławomir Winiarski z firmy Caveral. –
Zielony i niebieski znajdują się w firmowym logo, natomiast czerń to barwa naszych samochodów oraz tła,
na którym widnieje nazwa firmy.
Innym elementem wystroju wnętrza wpisującym się
w charakter firmy, jest oryginalna recepcja, której
zabudowa ma być złożona z pasów mocujących, tych
którymi spina się plandeki. Na podobnych pasach
mają zawisnąć huśtawki, na których pracownicy
będą mogli się zrelaksować, ale także w spokoju porozmawiać. Wspomnianemu relaksowi, połączonemu
również z pracą posłużyć ma specjalnie wydzielone
do tego miejsce. – Wszelkie spotkania i wewnętrzne
rozmowy odbywać się będą na wygodnych pufach,
w przeznaczonej do tego przestrzeni, wyposażonej
w rzutnik cyfrowy – tłumaczy Sławomir Winiarski.
– Jeśli ktoś będzie miał ochotę, odłączyć się na chwilę
od obowiązków, będzie mógł skorzystać z pokoju gier.
Kolejnym ważnym miejscem w biurze ma być sala konferencyjna połączona przeszkloną ścianą z kuchnią,
która ma służyć nie tylko do spotkań służbowych.
– Specyfiką naszej firmy jest ścisła współpraca
wszystkich osób w biurze, dlatego pracownicy działają
na otwartej przestrzeni – wyjaśnia inwestor. – Oprócz
tego, bardzo ważne jest dla nas wspólne spędzanie
czasu, celebrowanie urodzin, wszelkich świąt, wspólnych posiłków, a także organizowanie imprez firmowych.
Aby jeszcze bardziej uprzyjemnić pracę biurową,
w projekcie zastosowano specjalne materiały. – Przede
wszystkim wykorzystałyśmy zastane już industrialne
elementy jak szlachetny beton – mówi Klaudia Domaszk, architektka z IDS. – Oprócz tego w naszej koncepcji znalazły się ścianki i panele akustyczne, a także
lampy pokryte materiałem pochłaniającym dźwięk.
A wszystko po to, by praca biurowa odbywała się w jak
najbardziej komfortowych warunkach.

ad/ wizualizacje: materiały prasowe

IDS Architekci Sp. z o.o.
ul. Targ Rybny 2 | 70-535 Szczecin
tel./fax: 91 484 30 56
www.idsarchitekci.pl

Inwestycja:
HANGAR
PRZESTRZENNA 11

Intensywny czas Mariny Developer
Bieżący rok mija szczecińskiemu deweloperowi pod znakiem prac budowlanych – niedawno zakończyła się inwestycja Apartamenty 101 na Warszewie. Firma ma pełne ręce roboty, ale nie zwalnia tempa. W 2022 roku do użytku przyszłych właścicieli zostanie oddanych prawie 200 lokali!
Na początku przyszłego roku oddane zostaną mieszkania w pierwszych
dwóch budynkach Półwyspu Dziwnów, w połowie roku kolejne 3 budynki,
a we wrześniu CLUBHOUSE przy ul. Przestrzennej w Szczecinie.
Co ważne, intensywność prac nie powoduje obniżenia jakości. Przeciwnie – firma przykłada dużą wagę do wyboru materiałów budowlanych
i wykończeniowych. – Efekty już teraz można podziwiać w Apartamentach 101, jednak każda inwestycja jest dla nas powodem do dumy
– mówi Krystian Surmacz – Nie spoczywamy na laurach i już teraz szykujemy kolejne projekty – nowe etapy inwestycji w Dziwnowie oraz powierzchnie biurowe, m.in. planowane rozpoczęcie robót budowlanych
Hangaru przy ul. Przestrzennej i zakończenie inwestycji biurowej przy
ul. Judyma.
CLUBHOUSE

Apartamentowiec o charakterystycznym kształcie przypominającym
statek to miejsce dla wszystkich miłośników sportów wodnych i lokalizacji bliskiej centrum miasta. Położony tuż nad jeziorem Dąbie,
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w sąsiedztwie dąbskiej mariny, zapewnia bezpośredni dostęp do wody
i ścieżki rowerowej. Kusi też pięknymi widokami z okien i przestronnych
balkonów – z jednej strony jezioro, z drugiej Wzgórza Bukowe i lotnisko
sportowe w Dąbiu. To doskonała lokalizacja i standard dla ludzi chcących mieszkać nowocześnie i garściami czerpać z życia. Przestronne
apartamenty o metrażu do 270 m2 od razu znalazły swoich właścicieli,
natomiast w sprzedaży są jeszcze te w przedziale 60-150 m2.
Półwysep Dziwnów

To inwestycja zarówno dla szukających spokojnego miejsca do zamieszkania czy pracy, jak i dla chętnych, aby zainwestować kapitał
w lokal pod wynajem. Zwłaszcza że wszystkie mieszkania oferowane są
w standardzie pod klucz. Osiedle położone jest nad Zalewem Kamieńskim i Zatoką Wrzosową, 10 km od Kamienia Pomorskiego, 20 km od
Wolińskiego Parku Narodowego i 60 km od lotniska Szczecin-Goleniów.
Zapewnia dogodny dostęp do atrakcji turystycznych Dziwnowa, które
pozwalają aktywnie spędzić czas nad wodą. Znajduje się na Zachodnio-
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Inwestycja: Półwysep Dziwnów

Inwestycja: Apartamenty 101

Inwestycja: CLUBHOUSE

pomorskim Szlaku Żeglarskim, bo związany z wodą Marina Deweloper
zawsze wybiera dla swoich inwestycji wyjątkowe lokalizacje. Dostępne są mieszkania 1-3 pokojowe o metrażu od 27 do 71 m2. Półwysep
Dziwnów to propozycja dla wszystkich, którzy chcą mieszkać komfortowo i wypoczywać aktywnie.
Apartamenty 101

Nowoczesna architektura i sąsiedztwo Parku Warszewo-Podbórz oraz
Puszczy Wkrzańskiej to niejedyne wyróżniki osiedla, które proponuje
przyszłym mieszkańcom m.in. jakość premium, funkcjonalność pomieszczeń, system bezpieczeństwa, udogodnienia dla zmotoryzowanych, balkony, tarasy i ogrody. O podwyższonym standardzie świadczą
m.in. system inteligentnego zarządzania mieszkaniem przy pomocy
smartfona, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe, bezobsługowy system pielęgnacji ogrodu (trawa z rolki, nasadzenia, nawodnienie i kosiarka automatyczna), podgrzewany podjazd, stacje ładowania pojazdów
elektrycznych. Do wyboru są mieszkania o metrażu 78-115 m2. Zaletą
ukończonego osiedla jest możliwość odbioru kluczy od ręki i wprowadzenia się do już urządzonego mieszkania. Możemy jednak także podjąć współpracę z projektantem i zlecić deweloperowi koordynację prac
remontowych, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Apartamenty 101 to
opcja dla tych, którzy bez dodatkowych zabiegów chcą po prostu wygodnie zamieszkać.

szę, a jednocześnie bliskość ważnych arterii miejskich to bardzo ważne
atuty biurowca. W takim otoczeniu chce się pracować. Pod numerem
24 na przedsiębiorców czeka 1700 m2 powierzchni użytkowej (ok. 400 m2
na każdej kondygnacji), a pod numerem 26 powierzchnia obejmuje 1000
m2 (ok. 200 m2 na kondygnacji). Powstaje tu nowoczesna powierzchnia
biurowa z dużą liczbą miejsc parkingowych. Budynki przygotowane są
pod wynajem najbardziej wymagających klientów, w tym z branży technologicznej.
HANGAR PRZESTRZENNA 11

Inwestycja Hangar Przestrzenna 11 – Przystań Biznesu usytuowana jest
w sąsiedztwie apartamentowca CLUBHOUSE i już istniejącego budynku biurowego. W jej pobliżu powstaje Specjalna Strefa Ekonomiczna
w Dąbiu, która wraz z Technoparkiem Pomerania oraz Stargardzkim
i Goleniowskim Parkiem Przemysłowym stworzy strefę przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii. Szerokie miejsca postojowe umożliwiają kontakty z kontrahentami i dostawy. 2000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej o wysokości od 300 do 473 cm znajduje się w miejscu
niezwykle dogodnym dla rozpoczęcia podróży służbowych. Hangar
to nie tylko dobra lokalizacja, ale i funkcjonalność.

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe

Doktora Judyma 24 i 26

Położenie w samym sercu Parku Chopina, który zapewnia spokój i ci-
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Kia z myślą o przyszłości
Kia to fenomen na rynku motoryzacyjnym. Marka samochodów, która konsekwentnie, w swoim spokojnym tempie realizuje nawet najśmielsze
plany. Jej rosnąca popularność wśród kierowców ma swoje uzasadnienie. Jakość, wygoda, wszechstronność i nowoczesność. Do tego dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości, która co raz bardziej kładzie nacisk na ekologię. O KIA EV6 GT– cudownym „dziecku” motoryzacyjnej elektryczności marki Kia – opowiedział Dyrektor marki Kia Polmotor Konrad Kijak.
– Kia EV6 jest wizytówką zmian w marce Kia, skrupulatnie zaprojektowane i zachwycające pod względem designu i osiągów. By te zmiany
jeszcze bardziej podkreślić zaprojektowaliśmy dla tego modelu specjalne oklejenie. Jest to jedyny egzemplarz KIA EV6 w Polsce z takim oklejeniem – tłumaczy Konrad Kijak.
Model EV6 to pierwszy pojazd EV, skonstruowany przez Kię na zupełnie
nowej globalnej elektrycznej platformie modułowej E-GMP. Zalety tej
konstrukcji to przede wszystkim ultraszybkie ładowanie akumulatorów
od 10% do 80% pojemności, które zajmuje mniej niż 18 minut. System
ładowania Kii EV6 może korzystać zarówno z ładowarek o napięciu
400V, jak i 800V bez konieczności używania dodatkowych adapterów.
Sam samochód może stać się również mobilnym źródłem energii umożliwiającym ładowanie urządzeń elektrycznych, a także innych samochodów elektrycznych.
Służy temu pompa ciepła, która odzyskuje energię cieplną z napędowego silnika elektrycznego i innych podzespołów elektrycznych pojazdu.
Dzięki temu rozwiązaniu spadek zasięgu zimą, nieunikniony w pojaz-
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dach elektrycznych, został sporo zredukowany. Kolejną zaletą EV6 jest
duży zasięg. Tym modelem można spokojnie przejechać bez ładowania
ponad 500 km.
– W temacie jazdy, nowa Kia posiada tryb Custom i GT oraz oszałamiające przyspieszenie czyli 3,5 sekundy do setki! Niesamowite osiągi zostały pokazane na filmie promującym globalnie KIA EV6 GT, na którym nasz
crossover ściga się na torze m.in. z Ferrari Californii, Lamborghini Urusowi i Porsche 911, które zostawia w tyle. Nie mamy zatem do czynienia
z żadnym „nudnym” SUV’em, tylko sportowym bezemisyjnym crossoverem. O jego sportowym charakterze świadczy także jego wygląd
i wyposażenie. – dodaje Konrad Kijak Uwagę zwraca lewitujący dach
nad resztą auta, przewaga karoserii nad powierzchnią szyb, charakterystyczne reflektory i tylne lampy w technice LED, 21” felgi aluminiowe
z oponami Michelin Pilot Sport 4S, automatycznie klamki oraz progi
w kształcie stopni. W środku natomiast oko cieszą, a także plecy i „siedzenie”, kubełkowe fotele wykończone zamszową tapicerką z przeszyciami w kolorze neonowej zieleni.

Motoryzacja

O Kia EV6 opowiedział
Dyrektor marki Kia Polmotor
Konrad Kijak

tback 2.5i EyeSight

dkość maksymalna – 198 (km/h)
yspieszenie (0-100 km/h) - 10,2 (s)
życie paliwa - cykl miejski
8,9 l/100 km
Pojemność
akumulatora: 77,4 kWh
cykl pozamiejski 6,4 l/100 km,
Prędkość
maksymalna:
260 km
l mieszany 7,3 l/100 km.

Przyśpieszenie: 3,5 s -100 km/h

Maksymalny moment
obrotowy: 740 Nm

Zasięg: ponad 500 km

Miejsce kierowcy jest całkowicie cyfrowe. Główny punkt stanowi sporej
wielkości zakrzywiony ekran o wysokiej rozdzielczości łączący zestaw
wskaźników i wyświetlacz systemu multimedialnego na konsoli środkowej. Obydwa mają przekątną po 12,3 cala. Niżej znajduje się dotykowy
panel sterowania klimatyzacją. Natomiast między siedzeniami konsola
ze schowkiem i portami USB-C. Wrażenie robi system audio Meridian,
na który składa się 14 głośników, zapewniających najwyższej jakości
dźwięk. Dodatkowo funkcja Kia Acoustic Sound Design pozwala wybrać niepowtarzalne dźwięki pojazdu elektrycznego — wszystko dla
zwiększenia przyjemności z jazdy.

Wszechstronny Subaru Outback

Kolejna zaleta tego auta związana jest z komfortem i bezpieczeństwem.
EV6 zawiera m.in. system monitorowania martwego pola w lusterkach,
system automatycznie zmieniający tor jazdy samochodu w przypadku braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas
Polmotor nie raz udowodniła, że jej motoryzacyjne propozycje trafiają na podatny grunt wśród klientów, którzy prowadzą aktywny tryb życia.
zmianymogą
pasa,
monitorowania
podczas
cofania,
uje, że sport i motoryzacja
iśćsystem
razem w parze.
Nie dziwi więc jejruchu
szerokipojazdów
udział we wspieraniu
wielu
dyscyplin sportowych m.in. lekkoatleenisa, żeglarstwa.system
Najnowszym
projektem Grupy ruchu
Polmotorpojazdów
jest wsparciepodczas
coraz mocniej
rozwijającej
się w Szczecinie
monitorowania
cofania
z funkcją
au- i regionie hippiki. Widać
ćby na przykładzie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT
tomatycznego zatrzymania oraz system autonomicznego hamowania
z funkcją wykrywania pojazdów na skrzyżowaniach. Ponadto znajdziemy w tym modelu Kii systemym zdalnego parkowania i asystenta bezpieczeństwa wysiadania.
EV6 pomimo sportowego charakteru jest autem bardzo przestronnym, idealnym także na dłuższe trasy, podróże z rodziną, a to właśnie za sprawą platformy na której skonstruowano ten samochód.
Daje ona duże możliwości także pod względem pojemności bagażnika.
Auto może pomieścić bagaż i rozmaite rzeczy w bagażniku tylnym i pod
jego podłogą, pomiędzy i pod fotelami, a także kilka mniejszych rzeczy
w pojemniku pod maską przednią.

autor: ad/ foto: Bogusz Kluz

ul.Struga 73 | tel. 91 466 87 00
ul.Ustowo 52/ Rondo Hakena
tel. 91 822 85 55 www.polmotor.kia.pl

Świetnie w tę dyscyplinę sportu wpisuje się jedna z propozycji
Polmotor, czyli Subaru Outback. Samochód bardzo dobrze odnaj
się zarówno w mieście, jak i w warunkach terenowych. Zapewn
pieczeństwo i komfort jazdy.

– Samochód bardzo wygodny, przestronny, w którym może się zm
sporo np. różnego sprzętu sportowego. Uprawiam jeździectwo i
mochód bardzo mi odpowiada. Pojemny bagażnik mieści dużo s
m.in. siodła. W środku wygodnie zmieści się pięć osób. To bardz
samochód do poruszania się po mieście oraz na wycieczki w t
wyjazdy turystyczne, rekreacyjne – mówi Robert Palacz, dyrekt
demickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uni
tetu Technologicznego w Szczecinie.

Duże okno dachowe Outbacka optycznie powiększa przestrze
zapewnia więcej światła wewnątrz auta. Samochód wyposażo
w kilka bardzo interesujących systemów bezpieczeństwa jazd
Front View Monitor – zapewnia podgląd przestrzeni przed sam
dem za pomocą kamery umieszczonej w atrapie chłodnic, któ
zwala na lepszą widoczność przodu samochodu na skrzyżow
oraz podczas parkowania przodem. Subaru wyposażone jest ta
EyeSight- nowoczesny system wspomagania kierowcy. Obserw
drogę za pomocą dwóch kamer. System ten potrafi rozpoznać
ko samochody, lecz również motocyklistów, rowerzystów i pie
W przypadku wykrycia niebezpieczeństwa, ostrzega kierowcę, a
jest taka konieczność zahamuje samochód, aby uniknąć kolizji
ny przydatny system, to adaptacyjny tempomat. Oprócz zwycz
funkcji przystosowany jest do utrzymania zadanego dystansu od

Ustowo 52 |

RADOŚĆ Z JAZDY
W INNYM WYMIARZE
BMW Motorrad Bońkowscy to unikalne miejsce dla znawców oraz fanów motocykli. Miłośnicy „dwóch kółek” znajdą tam
całą gamę modelową „stalowych rumaków” ze stajni BMW: skutery, motocykle sportowe, turystyczne, miejskie i adventure oraz nową gwiazdę – R18. O genezie powstanie BMW Mottorrad w Szczecinie, a także o pasji motocyklowej, emocjach
i planach na przyszłość opowiadają Dominika i Dariusz Bońkowcy oraz Jakub Mazurczak – Kierownik działu BMW Motorrad
Bońkowscy.
Skąd wziął się pomysł, aby otworzyć salon motocyklowy
w Szczecinie?

Dariusz Bońkowski: Przede wszystkim dlatego, żeby kompleksowo dotrzeć do klientów BMW na terenie woj. Zachodniopomorskiego. Motorrad, czyli autoryzacja motocyklowa
BMW to odrębna i niezależna umowa. Nie wszyscy dealerzy
BMW ją posiadają.
Po drugie jesteśmy fanami podróży na motocyklu – nasz
najdalszy wyjazd obejmował zakątki wybrzeża Amalfi we
Włoszech. Dla mnie motocykl to reset od codziennych zmartwień. Kiedy wsiadam na moje dwa kółka muszę zapomnieć
o wszystkim, skupić się na drodze i zachowaniach innych
kierowców. Poza tym na motocyklu zupełnie inaczej odbiera się poczucie miejsca przez które przejeżdżamy. Dla przykładu – mijając las, czujemy zapach drzew, inne powietrze,
większą wilgotność. To zupełnie inne bodźce i odbiór drogi
niż jadąc samochodem. Chyba, że jedziemy Cabrio, wówczas ten aspekt jest zbliżony.

Kto wpadł na pomysł, żeby otworzyć salon motocyklowy,
nie pamiętam – to było 11 lat temu, natomiast pamiętam jak
to się stało, że wsiadłem na swoje pierwsze BMW. Dominika
kupiła mi kask motocyklowy i od tego się zaczęło, po prostu
musiałem dokupić resztę (śmiech). Pierwszy mój motocykl
to BMW R1200R w kolorze białym. Teraz na co dzień jeździmy BMW R 1250GS Adventure.
Czy posiadają Państwo salony BMW Motorrad w innych
lokalizacjach?
Dariusz: Salon BMW Motorrad na ten moment jest tylko
w Szczecinie pod adresem Ustowo 55. W drugiej naszej
lokalizacji w Szczecinie przy ul. Hangarowej 17 oraz w Gorzowie Wlkp. i już wkrótce w Koszalinie, prowadzimy nasze
salony i serwisy, gdzie doradca może umówić się z klientem
i zaprezentować wybrany model motocykla BMW.

Co wyróżnia nową przestrzeń salonu BMW Motorrad Bońkowscy?

Dominika Bońkowska: Wraz z uruchomieniem drugiego salonu BMW
w Szczecinie na prawobrzeżu, przenieśliśmy do nowego obiektu
markę MINI i tam zyskała swój odrębny salon. Dzięki temu w salonie
przy Rondzie Hakena mogliśmy zaaranżować miejsce dla motocykli
i w pełni zaprezentować ten niezwykle ważny punkt uzupełniający naszą ofertę. Chcieliśmy stworzyć miejsce unikatowe, mimo tego, iż jako
autoryzowany dealer musimy wyposażyć salon w wiele obowiązkowych elementów. Emocji wykonawczych dostarczył nam podwieszony
na ścianie motocykl BMW R65 z 1978 roku, który zjeżdża do nas z góry
(śmiech). Strefa Heritage to z jednej strony nowa przestrzeń w salonach
BMW Motorrad, ale z drugiej strony trudno mówić o nowości, ponieważ
w marce z ponad 100 letnią tradycją mówimy raczej o dziedzictwie.
Mamy wiedzę i kompetencje jak robić doskonałe i niezwodne motocykle w wielu odsłonach: od sportowych, przez turystyczne, miejskie,
na skuterach i elektrycznych hulajnogach skończywszy. W wielkich maszynach, które można znaleźć w strefie Heritage, podstawą zabawy jest
możliwość indywidualnego podejścia do motocykla tzw. personalizacja
albo jak mawiają Anglicy „Tailor Made”.
Wraz z modernizacją salonu BMW Motorrad Bońkowscy zapewniliśmy
dodatkową powierzchnię ekspozycyjną, ale już na następny sezon
mamy plan, aby stworzyć miejsce spotkań, gdzie na żywym organizmie
można wiele pokazać, podzielić się swoimi doświadczeniami i wspo
mnieniami z motocyklowych podroży. Salon żyje historiami klientów
i to nas bardzo cieszy!
Co nowy salon BMW Motorrad Bońkowscy oferuje klientom?
Czy chodzi tylko o zakup motocykla?
Dariusz: Nowy salon BMW Motorrad to przede wszystkim większa
przestrzeń dla naszych Klientów. Teraz nasi doradcy mają możliwość
zaprezentowania całej gamy motocykli BMW i zapewnienia kompleksowej obsługi, która obejmuje: sprzedaż motocykli i akcesoriów, serwis,
usługi blacharsko-lakiernicze oraz usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
Dodatkowo dzięki dostępnej kolekcji BMW Motorrad Style nasi klienci mogą utożsamiać się ze swoją pasją na co dzień, nie tylko podczas
jazdy.
Motocykl to nie sama frajda jazdy na dwóch kołach. To również spo
tkania z ciekawymi ludźmi, oraz budowanie społeczności, która jest nastawiona na ciągłą zmianę. Sierpniowe wydarzenie otwarcia nowego salonu BMW Motorrad Bońkowscy kojarzy mi się z uczuciem, którego nie
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miałem jak otwieraliśmy salony samochodowe, a było ich kilka. To było
bardziej spotkanie w gronie przyjaciół, niż wydarzenie biznesowe. Stalowe rumaki, gotowe na dalsze i bliższe podróże, sympatyczni ludzie,
muzyka na żywo, zachodzące słońce, świeże powietrze, miłe rozmowy,
żarty, smaczne jedzenie, degustacja whisky, no i moja żona w tym indiańsko-kowbojskim wdzianku… (śmiech).
Dominika: Chcieliśmy stworzyć miejsce z duszą, i patrząc na reakcje,
wygląda na to, że osiągnęliśmy ten cel. Jedną wypowiedź zacytuje,
bo jest moją ulubioną… poprosiliśmy klientów, by oficjalnie otworzyli
nowy salon BMW Motorrad, ponieważ to w końcu dla nich powstało to
miejsce. Wstęgą nie była tradycyjna szarfa, a łańcuch motocyklowy,
który trzeba było rozerwać. Po wykonaniu zadania jeden z klientów
podszedł do mnie i powiedział: „Pani będzie się rozwijać dalej w tym Koszalinie, czy gdzie tam Pani chce, a my tutaj tego biznesu dopilnujemy!”
Szczerość i autentyczność wypowiedzi oraz zaangażowanie, byśmy
zmieniali się we właściwym kierunku rozbroiła mnie do łez…
Myślę, że cała tajemnica tkwi w tym, by wsłuchiwać się w potrzeby,
a już w szczególności, kiedy mówimy o tak emocjonalnym towarze jakim są motocykle.
Cieszymy się, że BMW kompleksowo dociera z ofertą do naszych klientów. Skutery, motocykle sportowe, turystyczne, miejskie i adventure
uzupełniono o nową gwiazdę – BMW R18. Dzięki niemu historia zatoczyła koło i wróciliśmy do oferowania prawdziwych królów szos – motocykli wzorowanych na początku historii BMW Motorrad z silnikami typu
boxer o silnym brzmieniu oraz wyrazistej, pełnej chromów stylistyce.
Cechą szczególną, która odróżnia nasze modele Heritage, tak zresztą
jak wszystkie pozostałe modele, jest jakość wykonania gwarantująca
niezawodność i bezawaryjność. A ten aspekt jest niezwykle cenny, gdy
jesteśmy w dalekiej podróży, kilkaset kilometrów od domu.
Które modele cieszą się szczególną popularnością?

Jakub Mazurczak: Tutaj prawdopodobnie nikogo nie zaskoczę – modele BMW R 1250 GS i R 1250 GS Adventure od wielu lat niezmiennie
cieszą się popularnością wśród obecnych i nowych klientów. Jest to
model, który spełnia wszystkie potrzeby współczesnego motocyklisty
zaczynając od poczucia pełnego komfortu, kończąc na jego niezawodności nawet w najtrudniejszych warunkach. Produkcja motocykli BMW
z segmentu adventure zaczęła się od BMW R80G/S, który swój początek
produkcji miał w latach 80tych ubiegłego wieku i do dziś stale ewoluuje.

Biznes

Od lewej: Jakub Mazurczak – Kierownik działu BMW Motorrad Bońkowscy, Grzegorz Ginardo – Doradca serwisowy, Sylweriusz Brycki –
Doradca ds. sprzedaży motocykli BMW, Karolina Kaftańska – Specjalista ds. marketingu, Paweł Ząbek – Dyrektor sprzedaży i marketingu.

Najnowszy produkt spod loga GS wyposażony jest w nowoczesne technologie zapewniające bezpieczeństwo na drodze oraz szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych, co czyni go królem najdynamiczniej
rozwijającego się segmentu motocykli.
BMW R18 – nowość w ofercie BMW – czy to początek nowego trendu?

Kuba: Początek tego trendu miał miejsce w 2014 roku, kiedy BMW
Motorrad wyprodukowało nieszablonowy i wyprzedzający swoje czasy model BMW R Nine T. Trzy lata później oferta została poszerzona
o kolejne warianty – BMW R Nine T Pure, BMW R Nine T Urban G/S (stylistyczne nawiązanie do modelu BMW R 80G/S), BMW R Nine T Racer
i BMW R Nine T Scrambler, które w późniejszym czasie doczekały się
możliwości fabrycznej i postfabrycznej modyfikacji designu. W związku z sukcesem sprzedażowym BMW R Nine T naturalną decyzją BMW
Motorrad było stworzenie modelu nawiązującego do bogatej historii
marki, który jednocześnie odświeży dotychczasowy trend motocykli
z segmentu Heritage. Model BMW R 18 to cruiser pełen niepokornego
charakteru z największym w historii marki silnikiem typu bokser o niesamowitym momencie obrotowym, a także ponadczasowymi cechami
konstrukcyjnymi – istna petarda. Zapraszam do naszego salonu, gdzie
zaprezentujemy każdy jego detal na żywo.
Czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie na takie miejsce w Szczecinie?

Kuba: Jako miasto mamy potencjał! Od początku swojej przygody
z motocyklami pamiętam, że w Szczecinie brakowało miejsca z charakterem, spotu gdzie ludzie mogą przyjść, podzielić się swoim doświad-

czeniem i pasją w towarzystwie swoich maszyn. Nowy salon, całkowicie zmieniona przestrzeń daje taką możliwość, a klienci chętnie z niej
korzystają. Oprócz standardowych działań, które realizujemy każdego
dnia w naszym salonie i serwisie, jest przestrzeń na spotkania przy
kawie i rozmowy na tematy zupełnie niezwiązane z biznesem. Klienci
w naturalny sposób stali się ambasadorami marki, ale przede wszystkim nieoficjalnymi członkami naszej ekipy, za co im bardzo dziękujemy.
To przede wszystkim dzięki nim mamy poczucie, że każdy dzień naszej
pracy jest przyjemnością.
W tajemnicy dodam, że to nie wszystko co szykujemy dla szczecińskich
motocyklistów. Wiosną będziemy mogli ich gościć również w nowej
przestrzeni plenerowej, a tego nam brakowało w Szczecinie.
Co szczególnie cenisz w swojej pracy?

Kuba: Zaufanie i poczucie tworzenia czegoś nowego. Większość mojego doświadczenia bazuje na klientach, to oni wnoszą najwięcej i „budują” to miejsce, a mi się to bardzo podoba i chcę w tym uczestniczyć,
to jest zaraźliwe. To miejsce i ta praca tworzą wyjątkowe relacje, atmosferę, no i oczywiście motocykle, ah te motocykle!
Czego powinno życzyć się motocykliście?

Kuba: Motocykle, w porównaniu z samochodami, dają dużo więcej frajdy, ale wymagają także większego zaangażowania i uwagi, o czym każdy kto wsiada za kierownicę „dwóch kółek” powinien wiedzieć. Życzmy
sobie dużo kultury na drodze, długiego lata – najlepiej bez deszczu, zawsze dobrej widoczności, tylu samo powrotów co wyjazdów i niskich
cen paliwa (śmiech).

Dealer BMW Motorrad Bońkowscy
Ustowo 55 | +48 91 46 48 300
bmw-motorrad.pl/bońkowscy-szczecin

Życzenia spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
i sukcesów w Nowym Roku
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
klientom i partnerom
naszej firmy składa zespół biura
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Dla rodziny i… Jamesa Bonda
Land Rover Defender to mistrz jazdy w terenie, który jest ukoronowaniem tego co brytyjska marka tworzy od ponad
70 lat. Nie było więc zaskoczenia, kiedy dziesięć Defenderów wzięło udział w jednej ze spektakularnych scen akcji
w najnowszym filmie o przygodach agenta 007 Jamesa Bonda. Auta te zaprezentowały swoje możliwości w pełnej
krasie, a kaskaderzy wycisnęli z nich maksimum ich możliwości.

Defender faktycznie jest twardy i silny, i odnajdzie się zarówno w miejskiej dżungli jak i w ekstremalnych warunkach poza granicami miast.
Przykładem tego niech będzie to, że wytrzymała i trwała konstrukcja
tego modelu oparta o nową platformę D7x z powodzeniem ukończyła
ekstremalne testy wytrzymałościowe pn. Extreme Event, zarezerwowane wyłącznie dla tego typu aut. Ponadto, maksymalny załadunek Defendera to 900 kg, maksymalne statyczne obciążenie dachu – 300 kg,
a maksymalna głębokość brodzenia 900 mm. Samochód potrafi uciągnąć przyczepę do 3 500 kg. Defender wyposażony jest w inteligentną
technologię off–roadową: Terrain Response 2, która obejmuje nowy

program do brodzenia, zaś możliwości ustawień systemu Terrain Response pozwalają kierowcy na bardziej precyzyjną konfigurację.
Defender jest autem oszczędnym i wydajnym. Zostały tu zastosowane
silniki wysokoprężne i benzynowe oraz elektryczne zespoły napędowe.
Defender choć lubi „taplać się w błocie”, jest pojazdem na miarę XXI
wieku. Został wyposażony w system multimedialny Pivi Pro, który posiada intuicyjny interfejs, a bezprzewodowe aktualizacje zapewniają
najnowsze oprogramowanie w każdej chwili i w dowolnym miejscu na
świecie.

Moc silnika: 300 KM

Prędkość maksymalna: 191 km/h
Przyśpieszenie: 7, 0-100 km/s[h]
Średnie zużycie: 9,9 l / 100 km
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Defender choć to twardziel, który lubi ryzyko, jest autem bezpiecznym.
Za tę część odpowiadają takie elementy samochodu jak: aktywny tempomat z asystentem Stop & Go, system hamowania awaryjnego, czujnik
bezpiecznego wysiadania z samochodu, czujnik przeprawy przez wodę,
system rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ogranicznikiem prędkości, asystent martwego pola widzenia, system wykrywania
ruchu przecinającego drogę cofania, czujnik monitorujący potencjalną
kolizję z tyłu oraz system kamer Surround 3D.
Defender jest natychmiast rozpoznawalny. Głównie, dzięki krótkim zwisom nadwozia zapewniającym doskonałe kąty natarcia i zejścia. Projektanci Land Rovera nadali mu zdecydowany, dumny charakter, przy tym
zachowując otwierane na bok drzwi tylne i zamontowane na zewnątrz
koło zapasowe, które czynią go tak rozpoznawalnym. Wewnątrz jest
minimalistycznie. Wśród innowacyjnych rozwiązań znalazła się dźwignia zmiany biegów zamontowana w desce rozdzielczej, która pozwoliła wygospodarować miejsce na opcjonalne siedzenie, co pozwala przewieźć z przodu trzy osoby. W efekcie ten modela Defendera oferuje pięć
lub sześć miejsc, a także konfigurację 5+2, a przestrzeń bagażowa za
drugim rzędem siedzeń sięga 1075 litrów.
Jak powiedział Felix Bräutigam, dyrektor handlowy w firmie Jaguar Land
Rover: „To pojazd 4x4, który został zaprojektowany dla ludzi o śmiałych
sercach i dociekliwych umysłach”. Samochód jest już dostępny w Bońkowscy British Auto do jazd testowych i w finansowaniu Arval.

autor: Aneta Dolega/ Foto: Bogusz Kluz

Autoryzowany salon Land Rover i Jaguar w Szczecinie | Bońkowscy British Auto
Ustowo 58, 70-001 Szczecin +48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl
www.british-auto.landrover.pl/contact-us |
/ JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM (PRZY DEPTAKU)
OFERUJEMY OKULARY PROGRESYWNE, BIUROWE ORAZ JEDNOOGNISKOWE
MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PROFESJONALNEGO BADANIA WZROKU
PRZEZ DYPLOMOWANEGO OPTOMETRYSTĘ
NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W SZCZECINIE
NIETUZINKOWE OPRAWY MAREK TAKICH JAK: ETNIA BARCELONA, LIU JO, CALVIN KLEIN, ROBERTO CAVALLI,
SWAROVSKI, SALVADORE FERRAGAMO, TIMBERLAND, MONT BLANC I WIELE INNYCH!

MANUFAKTURA WZROKU | SZCZECIN | CONCEPT STORE
U L. M O N T E C A S S I N O 40
T E L. 575-494-942
WWW.MANUFAKTURAWZROKU.PL

BMW – REWOLUCJE
Marka BMW znowu zaskoczyła miłośników motoryzacji. Tym razem prezentujemy BMW iX – auto koncernu z Bawarii zaprojektowane całkowicie
od podstaw z myślą o mobilności elektrycznej, które wyznacza nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w temacie designu korzysta z ekologicznych rozwiązań oraz różnych metod recyklingu.
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Moc silnika: 240 kW/326 KM

Prędkość maksymalna: 200 km/h
Przyspieszenie: 6,1 s do 100 km

Zanim przejdziemy do walorów technicznych nowego BMW zacznijmy sny interfejs graficzny i wydajne oprogramowanie oparte na systemie
od rewolucyjnych elementów zastosowanych w designie tego pojazdu. operacyjnym BMW 8. Wśród pozostałych dodatkowych elementów
Tapicerki i wykończenia Dinamica Microfibre wytwarzane są w 50% wyposażenia warto wymienić m.in. nawigację BMW opartą o opcję rozz poliestru pozyskiwanego z recyklingu, natomiast do produkcji tapice- szerzonej rzeczywistości widoczną na wyświetlaczu centralnym oraz
rek skórzanych wykorzystano skóry garbowane przy użyciu naturalne- możliwość zaplanowania trasy z uwzględnieniem przerw na ładowanie
go ekstraktu z liści oliwnych. Panel sterowania wykonany jest z drewna, auta poprzez Connected Charging.
a wykładzina podłogowa oraz dywaniki z nylonu pozyskanego z… sta- BMW iX wyposażony jest w pięć kamer, pięć radarów i dwanaście czujnirych sieci rybackich wyłowionych z dna oceanów. BMW kładzie duży na- ków ultradźwiękowych, których zadaniem jest monitorowanie otoczePrzygotowaliśmy
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oraz „MINI z dostępem do Szczecina”. Nowy salon, to także większa

autor: Dariusz Staniewski / foto: materiały prasowe

www.bmw-bonkowscy.pl

BMW MINI Motorrad Bońkowscy
Szczecin, Ustowo 55
Szczecin, Ustowo 55
Szczecin, Hangarowa 17
MINI BOŃKOWSCY
Szczecin, ul. Hangarowa 17
Gorzów Wlkp., ul. Kasprzaka 6G
Gorzów Wlkp., ul. Kasprzaka 6G
www.bonkowscy.mini.com.pl

WJEŻDŻAJĄC W PRZYSZŁOŚĆ
To futurystyczna i elektryczna wersja klasy S, robiąca wrażenie wyglądem zarówno nadwozia, jak i wnętrza. To także samochód, który potrafi przekonać najbardziej tradycyjnego kierowcę do elektryczności w motoryzacji. Nowy Mercedes EQS imponuje parametrami technicznymi, zasięgiem
i radością z jazdy.

Moc silnika: 385 kW/ 524 KM

Maksymalna prędkość: 210 km/h

Przyśpieszenie: 4,3-100 km/s[h]

– Muszę przyznać, że to pierwsze elektryczne auto, które mnie w pełni
przekonało do siebie – mówi architekt Remigiusz Smolik, który przetestował dla nas EQS. – Nie byłem do tej pory szczególnym fanem takich
samochodów, przede wszystkim ze względu na ich zasięg. W tym przypadku miło mnie zaskoczył. Jako, że często jeżdżę poza miasto i pokonuję spore odległości, ten element w aucie jest dla mnie istotny. Tymczasem EQS ma zasięg aż do 750 km plus długi okres zużycia baterii.
Kolejna rzecz związana z tym modelem Mercedesa, która zachwyciła
naszego kierowcę to spory komfort w jego prowadzeniu – Jest bardzo
wygodny, cichutki, zrywny co w przypadku tak wielkiego auta jest kolejnym pozytywnym zaskoczeniem – wymienia Remigiusz Smolik. – Ponadto, na co nie od razu zwróciłem uwagę, EQS ma skrętne tylne koła,
dzięki czemu, i tu znowu nawiązuje do jego gabarytów, lekko i swobodnie porusza się po mieście.
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Mercedes EQS poza imponującym wyglądem nadwozia, w środku również oszałamia nowoczesnością. Wyświetlacz kierowcy, wyświetlacz
centralny i wyświetlacz pasażera znajdują się pod wspólną, klejoną szybą osłonową i optycznie łączą się w całość. Dodatkowo ekran MBUX Hyperscreen oferuje intuicyjną obsługę dotykową z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, dzięki któremu nie trzeba w ogóle odrywać wzroku od
drogi, zmieniając funkcje. – Faktycznie znajdziemy tu wiele migających
i grających gadżetów – mówi z uśmiechem pan Remigiusz. – Mimo tego
bardzo szybko i łatwo się do tego dostosować, dzięki intuicyjnej obsłudze. Dużą zaletą tego systemu jest również to, że w czasie jazdy nocą,
można te wszystkim funcie wygasić bądź wyłączyć.
Wspomniany system MBUX to same korzyści dla kierowcy, można śmiało stwierdzić, że to wierny towarzysz każdej naszej przejażdżki. MBUX
daje nam wolny wybór: system możemy obsługiwać głosowo, a także
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Rata miesięczna już od 3 640,48 netto
w finansowaniu Flexi Leasing*

dotykając opuszkami palców ekranu i panelu dotykowego a na życzenie rozpoznawalne są nawet naturalne gesty. Komfort jazdy, a także
jej bezpieczeństwo podwyższają nowoczesne systemy wspomagania,
które m.in. ostrzegają o kolizji i w razie potrzeby interweniują. Równie
ogromny na to wpływ ma pneumatyczne zawieszenie AIRMATIC, które
dopasowuje się do najbardziej wymagającej nawierzchni. Poziom pojazdu zmienia się zależnie od prędkości. W przypadku szybkiej jazdy może
to spowodować wzrost zasięgu.
W temacie zasięgu nowego EQS kierowcy nie muszą się martwić o doładowanie samochodu. Mercedes dzięki opcji o nazwie Mercedes Me
Charge, ma dostęp do publicznych punktów ładowania od różnych dostawców, na całym świecie.

Mercedes EQS to bez wątpienia motoryzacyjny luksus w najlepszym wydaniu: napęd elektryczny umożliwia stworzenie zupełnie nowej koncepcji przestrzeni. O wiele bardziej elastyczny i przestronny niż konwencjonalne limuzyny, a przy tym zapierający dech w piersiach i elegancki:
jeden łuk rozpościera się nad całym pojazdem. Ponadto typowa dla
tego modelu czarna atrapa chłodnicy Black Panel z przodu oraz podświetlane listwy z przodu i z tyłu, emanują wyrafinowaną nowoczesnością. Jadąc tym modelem wjeżdżamy w przyszłość.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

*Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz Mojsiuk w Szczecinie - Dąbiu,
ul. Pomorska 88 lub pod nr telefonu: +48 91 48 085 712
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk i Instagramie: mercedesbenz_mojsiuk

Święta i Sylwester
z Exotic Restaurants
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Czas wyciszenia, spokoju, odpoczynku i… pysznego jedzenia.
Dla tych, którzy jednak będą mieli dosyć tradycyjnych potraw w drugi dzień świąt, swoje podwoje otworzą restauracje znanej szczecińskiej sieci gastronomicznej Exotic Restaurants. I jeszcze będą mieli szansę wylosować pewną niespodziankę.
Jak zwykle w lokalach sieci będzie można także powitać Nowy Rok.

Anita Agnihotri, właścicielka restauracji Bombay | Rati Agnihotri, właścicielka restauracji Bollywood

Mariusz Łuszczewski

Święta Bożego Narodzenia są w Polsce zazwyczaj obchodzone w tradycyjny, rodzinny sposób, przy suto zastawionym stole i telewizorze. –
Obserwując już od lat ten świąteczny okres można zauważyć, że Wigilię
i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia ludzie najchętniej spędzają we
własnych domach, najczęściej z rodziną. Koncentrują się na specjalnie
w tym czasie przygotowywanych potrawach. Ale po tych dwóch dniach
często mają już dosyć świątecznych dań, przejadają im się tradycyjne
specjały. Wychodzą z domów szukając odmiany, jakiegoś urozmaicenia,
często pewnej egzotyki. Ten wzmożony ruch jest bardzo zauważalny
w naszych restauracjach, które są otwarte drugiego dnia świąt.
Mamy także wtedy dużo zamówień dań na wynos oraz z dostawą – opowiada Mariusz Łuszczewski, znany lokalny biznesmen i człowiek, który
wprowadza do stolicy Pomorza Zachodniego indyjski biznes.
Dodaje, że taki trend mieszania polskiej tradycji z egzotyką Dalekiego
Wschodu pojawia się także przed świętami i Sylwestrem.
– Bardzo dużo naszych gości i klientów wyjeżdża, chcąc spędzić święta i Sylwestra np. za granicę. Inni jednak pozostają na miejscu lub mają
już wyjazdy za sobą. Brakuje im jednak urozmaicenia, jakiejś namiastki wielkiej podróży, egzotycznej przygody. I dlatego szukają jej u nas.
Dzięki nam chcą się choć na chwilę przenieść w inną rzeczywistość, oryginalną i niecodzienną, z zimnej, deszczowej i zaśnieżonej Polski gdzieś
do ciepłych krajów, urokliwych miejsc. Szukają tej egzotyki w naszych
restauracjach, choćby na godzinę, dwie. I my staramy się spełniać ich
oczekiwania – zapewnia Mariusz Łuszczewski.
A jakie ulubione przykłady tej kulinarnej egzotyki klienci lubią najbardziej? – Szczególną popularnością cieszy się niezmiennie sushi z restauracji Tokyo – mówi z uśmiechem Anita Agnihotri, współwłaścicielka Exotic
Restaurants. – Może dlatego, że jest to szybka, prosta i zawsze dobra
potrawa. Nasi klienci także upodobali sobie dania z pozostałych restauracji. Wciąż na topie jest kuchnia indyjska i to co w tym temacie serwuje
Bombay oraz Bollywood. Z tajskiego Buddhy chętnie zamawiają smażony
makaron pad thai oraz czerwone i zielone curry. Za to wśród dań z menu
restauracji Shanghai, dużą popularnością cieszą się kaczka i wołowina
z czarnym pieprzem.
Absolutne rekordy zamówień potraw sieć Exotic Restaurants odnotowuje zwłaszcza w Sylwestra.
Słyniemy już z tego, że w tym dniu zwiększamy ilość samochodów
i dostawców, którzy dostarczają potrawy naszym klientom. Taki mamy
ruch. I tak jest co roku. W tych trudnych czasach, w jakich żyjemy teraz,
nie każdy decyduje się na jakieś wspólne wyjście, sylwestrową zabawę
w większym gronie, powitanie Nowego Roku w jakimś lokalu. Zamiast
tego organizowane są imprezy domowe na których coraz częściej pojawiają się nasze wyroby. Mamy taką ilość zamówień, że przygotowanie
tych potraw przypomina ciężką pracę w fabryce. Szczególną popularnością cieszą się nasze specjalne zestawy sylwestrowe, który przygotowujemy na dwie, cztery i więcej osób. Ale w tym czasie mamy też ogromny
ruch w samych restauracjach. Popularne są rezerwacje na wieczór sylwestrowy i powitanie Nowego Roku – dodaje Mariusz Łuszczewski.
I zapowiada niespodziankę dla klientów, którzy pojawią się w restauracjach sieci w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. – W tym roku
w każdej z naszych restauracji będziemy przeprowadzali, wśród naszych
klientów, losowania pewnej niespodzianki. To będą vouchery na kolacje
w dowolnej restauracji należącej do sieci. To taki egzotyczny Mikołaj, prezent „pod choinkę” od nas dla Państwa – wyjaśnia Mariusz Łuszczewski.

autor: ds / foto: Panna Lu

Anna Jankowska

Dyrektor ds.
Wsparcia Regionu,
PKO Ubezpieczenia

PKO INTELIGENTNY DOM
– NOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA
Program PKO Inteligentny dom, to innowacyjne połączenie nowego ubezpieczenia nieruchomości PKO Dom z technologią smart home. To jest
nowość na naszym rynku, która wyróżnia ofertę PKO Banku Polskiego, ponieważ daje klientom coś więcej niż tylko ochronę wynikającą z polisy.
– Technika zabezpieczeń domów i mieszkań dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz aplikacji mobilnych, rozwija się obecnie
w zawrotnym tempie. Zależało nam, aby stworzyć nowoczesne ubezpieczenie, które dzięki wykorzystaniu technologii smart home, nie tylko będzie zabezpieczać przed losowymi wypadkami, ale wręcz pozwoli
ich uniknąć – mówi Anna Jankowska, Dyrektor ds. Wsparcia Regionu,
Biuro Wsparcia Regionalnego, PKO Ubezpieczenia.
– Każdy, kto doświadczył wypadku, którego skutkiem było zalanie, pożar czy nawet kradzież dałby pewnie wszystko, żeby do tego nie doszło.
Ubezpieczenie PKO Dom w połączeniu z Programem PKO Inteligentny
dom nie tylko chroni nieruchomość, ale też uprzedza przed zagrożeniem takiego wypadku – dodaje Anna Jankowska.
PKO Inteligentny dom to rozwiązanie typu smart home obejmujące zestaw inteligentnych urządzeń, w tym np. czujników zalania, dymu czy
włamania. Dzięki nim można z dowolnego miejsca, za pomocą aplikacji na telefon, monitorować bezpieczeństwo swojego domu, aby mała
usterka związana np. z wyciekiem wody, nie przerodziła się w większą
szkodę.
Każdy klient PKO Banku Polskiego, który skorzysta z ubezpieczenia PKO Dom i dołączy do Programu PKO Inteligentny dom, otrzyma
40 proc. zniżki na zakup tych nowoczesnych urządzeń. Opłata za urzą-

dzenia jest jednorazowa, a w okresie użytkowania klient nie ponosi dodatkowych kosztów.
– Uruchomienie programu poprzedziły badania z klientami. Chcieliśmy mieć pewność, że nowe rozwiązanie zaspokoi potrzeby klientów
związane z zabezpieczeniem domu. Warto też dodać, że połączenie
ubezpieczenia z nowoczesną technologią było możliwe dzięki współpracy PKO Ubezpieczenia z polskim producentem smart home FIBARO,
a także Mondial Assistance – liderem usług assistance na naszym rynku
– mówi Anna Jankowska.
– W razie zalania czy pożaru, czujniki wykryją awarię i przekażą sygnał
do Centrum Alarmowego. Wtedy natychmiast klient otrzymuje informację, a także szybką pomoc od PKO Ubezpieczenia, aby rozwiązać
problem. To innowacyjne i pierwsze na polskim rynku rozwiązanie,
gdzie to ubezpieczyciel kontaktuje się z klientem w sytuacji wystąpienia szkody. Ubezpieczenie PKO Dom otrzymało we wrześniu tytuł
Produktu Miesiąca Gazety Ubezpieczeniowej dla cyt. „oferty łączącej
w sobie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz zastosowanie
technologii smart home, będącej nowoczesnym systemem zabezpieczeń umożliwiającym uniknięcie lub minimalizację skutków wydarzeń
losowych – dodaje Anna Jankowska.
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PKO Ubezpieczenia
Biuro Wsparcia Regionalnego
k: 696 407 276

www.marina-developer.pl

Branża ślubna podczas pandemii
Pałac Rajkowo to wyjątkowe miejsce na mapie naszego regionu. Położony na przedmieściach Szczecina w otoczeniu starego, zabytkowego parku
wraz ze stawem, umożliwia wypoczynek i organizację uroczystości rodzinnych lub firmowych. Klimatyczne wnętrza Sali Balowej oraz przytulniej
Piwniczki, w której można skosztować białego wina EKO z Winnicy Pałacu Rajkowo są miejscem wielu wspaniałych wydarzeń. Jedenaście butikowych komnat robi spore wrażenie na przybywających tu gościach. Jak to wygląda „od kuchni”, opowiada nam Małgorzata Śnieżek, właścicielka
obiektu.

Jak wygląda pałacowe życie po efekcie pandemii? Jesteście przecież
branżą, która chyba najbardziej ucierpiała na realizacji zawartych
umów. Jak sobie poradziliście?

Pandemia Covid, która wybuchła w 2020 roku, w sposób istotny zmieniła nasze życie. Działając od lat w branży weddingowej jesteśmy rozpoznawani jako jeden z wielu liczących się graczy na rynku regionalnym.
Pałac Rajkowo to miejsce dla wymagających klientów, którzy cenią
sobie prostotę i naturalność połączoną z ekskluzywnym wystrojem
bez zbędnego przepychu. To miejsce, w którym oferta układana jest
wspólnie z klientem w oparciu o założenia ramowe, umożliwiając tym
samym realizację marzeń. W branży weddingowej i eventowej pandemia wprowadziła bardzo duże spustoszenie. Z dnia na dzień zrywane
były kontrakty i odwoływane realizacje organizacji wesel, imprez fir-
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mowych czy spotkań rodzinnych. Z dnia na dzień potencjalne źródło
przychodów tracili wszyscy powiązani z tą branżą. Dla nas to był i niestety nadal jest wyjątkowo trudny czas. Atrakcyjność Pałacu Rajkowo
i jego otoczenia sprawia, że naszymi klientami stosunkowo często były
pary z zagranicy. Wydawać by się mogło „rewelacja”, a tu real okazał się
nieco inny… Pandemia Covid niestety zmieniła wszystko! Odebrała nam
możliwość realizacji umów w 2020 i 2021 roku. Obecnie powoli, bardzo
powoli, z wielką atencją i naciskiem na sezon od maja do października
podpisujemy umowy na 2022 rok. W decyzjach o realizacji wydarzeń
właśnie w Pałacu Rajkowo na pewno pomaga klientom wiele czynników, które składają się na całokształt oferty innej niż wszystkie. Oferty,
która zaskakuje w swojej transparentności i prostocie, a w połączeniu
z oczekiwaniami daje klientom to czego szukają.

Biznes

Czego zatem szukają i oczekują dzisiejsi goście?

Cały czas bacznie obserwujemy zmiany w branży weddingowej oraz
oczekiwania i zachowania klientów. Funkcjonujemy na tym rynku
od 2009 roku. Nasze lokalizacje: w Smolęcinie Dwór Białe Wino (dawniej uŚnieżków), od 2014 roku Pałac Rajkowo, a od 2017 roku Zamek
w Roztoce znane są z tego, że wszystkie położone są wśród zieleni
i natury, którą kochamy ponad wszystko. Nasi klienci i goście cenią sobie realizacje właśnie w takim otoczeniu, co dodatkowo wzmogły obostrzenia obowiązujące podczas pandemii. Możemy zatem zaoferować
wypoczynek i organizację wydarzeń w zabytkowym parku ze stawem
w Rajkowie, w wiejskim sadzie i różanym ogrodzie, a także w winnicy
w Smolęcinie, parku angielskim przy Zamku w Roztoce, czy też pobyt
z wypoczynkiem w naszej 5 ha winnicy. Możliwość zaoferowania klientom pobytu z noclegiem otwiera pespektywę nieco dłuższego biesiadowania na łonie przyrody w pobliżu Szczecina. Proponujemy więc degustacje białego wina produkowanego z winogron BIO z naszej Winnicy
Pałacu Rajkowo. Stworzenie takiego potencjału wypoczynkowego z odpowiednią infrastrukturą daje gwarancję zaspokojenia pocovidowych
potrzeb i oczekiwań naszych klientów.
Jak wygląda oferta weselna po Covidzie?

Nadal realizujemy klasyczne 10 godzinne wesela z poprawinami –
w większości są to rezerwacje gości krajowych. Już od kilku lat (jeszcze przed pandemią) obserwowaliśmy zmieniające się trendy w branży
weddingowej, w efekcie czego stworzyliśmy więc małe, kameralne zakątki – sale z własnym zapleczem i infrastrukturą – w Smolęcinie to tzw.
„Słodkie Gruszki” oraz „Oranżeria z kominkiem/Ogród Zimowy”. Coraz
większym zainteresowaniem cieszą się realizacje nie tylko mniejsze, ale
i krótsze. Klienci dopytują o ofertę na kameralne bankiety 7 godzinne,
które bardzo często kończą się o północy. Jest to rozwiązanie, po które chętnie sięgają ci, którym zależy na jakości oraz realizacji w nieco
niższych budżetach. Zainteresowaniem cieszą się również Uroczyste
Obiady po Zaślubinach – w wersji do 3 lub do 4 godzin. Jest to efekt
zmieniających się trendów w organizacji wesel spowodowanych pandemią Covid. Podejmujemy szereg działań, aby sprostać oczekiwaniom
klientów.
Jakie nowości szykujecie dla swoich gości na nadchodzący sezon
2022?

Przewidujemy, że totalnym hitem będzie Wesele w stylu włoskim
z winnicą w tle! Od 2016 roku prowadzimy uprawę szlachetnych odmian
winorośli. Położona jest ona na przedmieściach Szczecina we wsi Smolęcin. Prawie 5 hektarowa ekologiczna winnica wydała w tym sezonie
plon sięgający 25 ton. Z winogron tych powstało (tak mówią znawcy
Pałac Rajkowo
Rajkowo 12 | 72-005 Przecław
Tel. 509 927 206
biuro@palacrajkowo.pl
www.palacrajkowo.pl
/palacrajkowo |
@palac_rajkowo
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tematu) wyśmienite półwytrawne wino. Pałac Rajkowo i Dwór Białe
Wino to położone najbliżej Szczecina miejsca z dostępem do ekologicznej winnicy. Sama winnica to miejsce, w którym będzie można poznać
proces ekologicznej uprawy winorośli i wyjątkowo żmudnej pielęgnacji
oraz 100% ręcznego zbioru.
Do sezonu weselnego pozostało niecałe pół roku. Jak planujecie wykorzystać ten trudny dla branży czas?

Przed nami kilka trudnych miesięcy i tak naprawdę sporo niewiadomych. Wszyscy patrzymy z niepokojem na kolejną falę pandemii i jej
skutki. Każdego dnia zastanawiamy się, jak faktycznie będą wyglądały
święta i Sylwester. Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja. Nie poprzestajemy jednak w działaniach, cały czas „podnosimy rękawicę” i już teraz
spieszymy zaprosić do Pałacu Rajkowo wszystkich zainteresowanych
na 2 wydarzenia:
– Budżetowanie wesela po Covidzie, czyli prezentacja pałacu i komnat
(27.12.2021 w godzinach 12-20 – dzień po świętach)
– Giełda weselnych terminów, atrakcji i smaków (06.01.2022 w godzinach 11-20 – Święto Trzech Króli, wstęp 20 zł)
Mamy też propozycję dla zapracowanych smakoszy, którzy nie mają
czasu przygotować dobrego jakościowo jedzenia na własną rękę. Zapraszamy do skorzystania z oferty Catering Świąteczny i z naszej nowości – Catering Sylwestrowy. Szczegóły dostępne są na www, Instagramie i Facebooku.
Czego możemy Państwu życzyć w nadchodzącym roku i sezonie
weselnym 2022?

Za nami wyjątkowo trudny i złożony czas, który spowodował sporo
zmian w firmie. Po raz kolejny przyszło nam mierzyć się z łamigłówką
i rozwiązać równanie z chyba 7 niewiadomymi. Mimo tego wszystkiego
co spotkało branżę, układamy rozsypane puzzle w dzisiejszych realiach.
Otaczają nas w większości wspaniali i wyrozumiali klienci i goście, którzy wracają i podnoszą nam skrzydła. Gastronomia w nowym, pocovidowym realu wymaga dużo cierpliwości i nowego podejścia.
A czego nam życzyć? Zdrowia i ludzi z dobrą energią wokół, chętnych do działania, którzy zawsze szukają sposobów, a nie powodów,
bo ci drudzy to nie nasza bajka…
Tego życzę i dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Karina Tessar / foto: Kasia i Tomek / na zdjęciu: Pola
Marczuk i Baca / miejsce: Pałac Rajkowo i Dwór Białe Wino Smolęcin /
koncepcja i projekt: Małgorzata Śnieżek / florystyka: Zielony Akcent

Zamek w Roztoce
ul. Zamkowa 3 | 58-173 Roztoka
Tel. 799 256 407
biuro@zamekroztoka.pl
www.zamekroztoka.pl
/ roztoka_castle

DWÓR BIAŁE WINO

DWÓR BIAŁE WINO

Dwór Białe Wino
Smolęcin 18 | 72-001 Kołbaskowo
tel. 606 265 669
biuro@dworbialewino.pl
www.dworbialewino.pl
/ dworbialewino_

DEAR CLIENTS,

WE WOULD LIKE TO WISH ALL OUR PRESENT
AND FUTURE CLIENTS, AS WELL AS OUR FRIENDS,
THE MOST DELIGHTFUL CHRISTMAS,
FILLED WITH JOY AND HAPPINESS.
MAY GOOD HEALTH AND SPIRITS STAY
WITH YOU THROUGHOUT THE YEAR
AND ALL YOUR WISHES COME TRUE!

CELEBRATE THIS PRECIOUS TIME
WITH YOUR BELOVED ONES, WRAPPED
IN CHRISTMAS CHEER AND BLISS.

MAY THE NEW YEAR 2022 BRING YOU ALL
THE WONDERFUL GIFTS AND PRESENTS
THAT YOU HAVE WISHED FOR ASIDE
WITH YOUR JOB SATISFACTION
AND FULFILLMENT.

KOCHANI, Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA ŻYCZYMY WSZYSTKIM NASZYM
BYŁYM, OBECNYM I PRZYSZŁYM KLIENTOM ORAZ
PRZYJACIOŁOM CUDOWNYCH ŚWIĄT, ZDROWIA,
SPEŁNIENIA MARZEŃ, ZAWODOWEJ SATYSFAKCJI
I WIELU SUKCESÓW.
ABY TEN CZAS BYŁ CZASEM SPĘDZONYM
Z BLISKIMI, PEŁNYM RADOSNEJ, CIEPŁEJ ATMOSFERY,
WYMARZONYCH PREZENTÓW ORAZ WSPANIAŁEGO
NOWEGO 2022 ROKU.

Brytyjskie Przedszkole Matematyczne "FUN&MATH"
ul. Henryka Siemiradzkiego 8 | 71-331 Szczecin | tel.: 724220220 | e-mail: przedszkole@funandmath.pl

Gumowa nawierzchnia
sposobem na rozwój
Czy gumowe płyty mogą pomóc w rozwoju biznesu, turystyki, placówek oświatowych? Jak najbardziej! Już wiele lat temu odkryła to firma MTJ
Group – polski producent bezpiecznych nawierzchni.

Skomplikowanymi procesami produkcji bezpiecznych nawierzchni zajmują się specjaliści w fabryce w małej miejscowości Barnisław niedaleko Szczecina. Konsumenci mogą liczyć na ich doradztwo, a później…
obserwować pozytywne skutki zastosowania u siebie bezpiecznej nawierzchni wykonanej z granulatu gumowego. Nawierzchnie gumowe
mają mnóstwo właściwości zapewniających bezpieczeństwo ćwiczeń
i zabaw. Dlatego najczęściej wykorzystuje się je w siłowniach i na placach zabaw. Są antypoślizgowe, tłumią dźwięki, amortyzują upadki
(nawet z dużych wysokości), chronią stawy przed urazami. Chętnych
do zastosowania ich na zewnątrz zaciekawi na pewno fakt, że są one
odporne na mróz i na promieniowanie UV oraz szybko odprowadzają
wodę do gruntu, dzięki specjalnie zaprojektowanej budowie płyty.
Nasi klienci wracają do nas z informacją, że po wymianie nawierzchni
w ich salach fitness czy siłowniach, zauważyli zwiększony ruch.

Widzimy, że atrakcyjność, jaką nadaje kolorowa nawierzchnia placom
zabaw w szkołach, parkach czy miejskich strefach aktywności wpływa
pozytywnie na wizerunek placówek oświatowych i instytucji miejskich.
Kiedy dbasz o swojego klienta, zapewniając mu lepsze warunki korzystania z Twoich usług, możesz liczyć na jego zadowolenie. A w biznesie
przekłada się to bezpośrednio na sprzedaż – mówią właściciele firmy.
Bezpieczne nawierzchnie można stosować: na placach zabaw – na zewnątrz i w pomieszczeniu, w salach do ćwiczeń czy rehabilitacji, w siłowniach, w strefach aktywności na świeżym powietrzu, na tarasach
i balkonach, a także w ogrodach. Produkty firmy MTJ Group można znaleźć pod marką Nawierzchnie24. Firma oferuje doradztwo i montaż oraz
prowadzi sklep internetowy. Ułożenie nawierzchni nie należy do najtrudniejszych. Więcej informacji na stronie https://nawierzchnie24.pl.

MTJ-Group Sp.J.
Barnisław 44, 72-001 Barnisław
bok@nawierzchnie24.pl | +48 720 850 640
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Skrzydlaty hangar
z wiatrem w żaglach
Ten obiekt w Dąbiu łączy w sobie losy przedwojennego lotnictwa i powojennego żeglarstwa w Szczecinie. Barwna historia hangaru przy ulicy Przestrzennej przypomina sinusoidę – chwile świetności i chwały przeplatają się z jego porażkami.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w 1921 roku na jeziorze Dąbie wylądował pierwszy hydroplan. Choć już wcześniej latające maszyny
różnego typu odbywały regularne loty nad Szczecinem. Niektóre relacje
wskazują nawet, że na lotnisku polowym na Krzekowie możliwości swojego aeroplanu prezentowali sami bracia Wright! Funkcjonowały jeszcze
inne polowe lotniska np. na Świerczewie i Gumieńcach. Ale to Dąbie
uznawane jest za główny ośrodek lotnictwa w Szczecinie. W 1924 roku
przy dzisiejszej ulicy Przestrzennej powstał hangar dla hydroplanów lądujących na jeziorze Dąbie i lotnisko z trawiastą płytą. Obiekt został zaprojektowany przez inżyniera Gustava Fabriciusa, który w latach 20. był
dyrektorem rozbudowy portu w Szczecinie. Modernistyczny budynek
uznawano za jeden z najnowocześniejszych w mieście. Został otwarty
w czerwcu 1927 roku. Samoloty i hydroplany latały ze Szczecina m.in.
do Rygi, Kopenhagi, Gdańska, Wrocławia i Goteborga. Na lotnisku w Dąbiu znajdowały się kasy biletowe, pasy startowe, sala odpraw i poczekal-
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nia. Oprócz hydroplanów w stolicy Pomorza Zachodniego lądował m.in.
w 1931 roku "Graf Zeppelin" – największy sterowiec świata a rok później
największa na świecie łódź latająca Dornier Do-x i jeden z największych
wtedy na świecie samolotów pasażerskich Junkers G-38. W latach 30. po
dojściu Hitlera do władzy i szybkiej militaryzacji Niemiec przy wszystkich aeroklubach i lotniskach w Niemczech zaczęły powstawać szkoły
pilotów. W szczecińskiej placówce szkoliła się m.in. Hanna Reitsch –
czołowa pilotka III Rzeszy, oblatywaczka, rekordzistka szybowcowa.
To ona w kwietniu 1945 roku będzie chciała samolotem ewakuować Adolfa Hitlera z oblężonego Berlina. Na razie jednak lotnisko w Szczecinie
Dąbiu nazywane jest największym portem lądowo-wodnym Niemiec.
Nadchodzi II wojna światowa. W Dąbiu stacjonują samoloty Luftwaffe.
Wiosną 1945 roku Prawobrzeże Szczecina, w tym okolice hangaru, lotniska i mostów na Odrze są bombardowane i niszczone. Dąbie jest jedną
z najbardziej zniszczonych dzielnic miasta. Hangary i lotnisko zostają
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zajęte przez Armię Czerwoną. Urządzenia są demontowane i wywożone. Polskie władze ponownie otwierają lotnisko w kwietniu 1946 roku.
W tym czasie gości ono najwyższych dostojników władzy m.in. Bolesława Bieruta – szefa PZPR i rządu Polski Ludowej. W 1959 roku w Dąbiu
ląduje władca ZSRR – I sekretarz KC KPZR Nikita Chruszczow. Ale pod
koniec lat 60. Dąbie traci rolę głównego portu lotniczego Szczecina na
rzecz lotniska w Goleniowie. Wyląduje na nim jeszcze w 1987 roku papież Jan Paweł II a rok później ostatni przywódca Związku Radzieckiego
Michaił Gorbaczow. Tym samy kończy się lotnicza rola hangaru przy ulicy Przestrzennej. Zaczyna nowa.
Jak narodziło się żeglarstwo w polskim Szczecinie

Tuz po wojnie do Szczecina przybywa ludność z innych regionów kraju
oraz repatrianci z Kresów. Wśród nich są także żeglarze m.in. wychowanek Mariusza Zaruskiego i późniejszy pierwszy prezes szczecińskiego
Okręgowego Związku Żeglarskiego Kazimierz Haska. Odnajdują zatopione jachty i łodzie. W tym czasie hangar nad jeziorem Dąbie służy
jedynie za magazyn wojskowy. W lutym 1947 roku powstaje szczeciński oddział Yacht Klubu Polski. Ale przetrwa tylko do kwietnia 1950
roku. Żeglarstwem aż do 1962 roku zajmować się będzie paramilitarna
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Liga Przyjaciół Żołnierza. Przy hangarze powstanie przystań jachtowa
a LPŻ utworzy warsztaty szkutnicze. Wszystkie jednostki pływające
zostają upaństwowione. Żeglarstwo znajduje się pod kontrolą Urzędu
Bezpieczeństwa. Mimo to jest uprawiane. Choć tylko na jeziorze Dąbie
i Zalewie Szczecińskim. We wrześniu 1949 roku reaktywowane zostają regaty o Błękitną Wstęgę Dąbia. Na bazie poniemieckiego jachtu
"Conrad” udaje się zbudować prototyp morskiego jachtu „Conrad II”.
Był on jednym z pierwszych jachtów zaprojektowanych i zbudowanych
w powojennej Polsce. Łącznie wyprodukowano 14 takich jednostek.
W hangarze powstawały też jachty typu Tom o długości blisko 17 metrów. Pierwszym egzemplarzem była „Polonia” (1959). Później powstał
jeszcze „Kacper” i „Wielkopolska”. Lata 60. są okresem rozbudowy gospodarki morskiej i liberalizacji życia politycznego w PRL. Ożywia się żeglarstwo. Hangar w Dąbiu staje się zapleczem dla stoczni jachtowych,
halą produkcyjną i naprawczą. W 1962 roku zakończono budowę jachtu
„Hermes II. Odbędzie on pierwszą po wojnie transatlantycką wyprawę.
Rozpoczyna się produkcja jachtów typu „Vega”, która jest rozwinięciem
konstrukcji jachtu „Conrad II”. To miał być sztandarowy produkt prężnie rozwijającej się Szczecińskiej Stoczni Jachtowej. Wyprodukowano
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tylko 39 takich jednostek, a prawie połowę przeznaczono na eksport.
Na takim jachcie swój pierwszy samotny rejs po Morzu Bałtyckim odbył
Krzysztof Baranowski.
Jachty i Helena Vondraćkova

W 1970 roku Szczecińska Stocznia Jachtowa opuszcza tereny po dawnym lotnisku wodnym. Oznacza to zakończenie w tym miejscu produkcji jachtów na dużą skalę. W latach 70. pozostało już niewiele śladów
wskazujących, że przy ulicy Przestrzennej startowały i lądowały wodnopłaty. Na stałe zagościły jachty, które pozostają tam do dziś. Tereny
byłego lotniska wodnego trafiły do Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego przy której utworzono Ośrodek Sportów Wodnych. W hangarze trzymane są jachty i żaglówki, głównie należące do klubu żeglarskiego Stal
Stocznia. Gdy są na wodzie hangar nie stoi pusty. Odbywają się w nim
m.in. potańcówki, koncerty, lokalne wybory miss i zawody sportowe
Z okazji 25-lecia Stoczni Szczecińskiej zorganizowano tam wielką fetę
połączoną z koncertem dla 3 tys. osób – pracowników firmy i ich rodzin.
Wystąpiła dla nich wtedy ówczesna gwiazda piosenki czechosłowackiej
Helena Vondraćkova. Dla sąsiadujących z hangarem przystani to czas
rozkwitu. Przewija się przez nie wielu wspaniałych żeglarzy, pojawiają
się sławne jachty jak np. „Polonez” z kapitanem Baranowskim. Tzw. dekada Gierka jednak się kończy. Zaczyna się czas Solidarności, a potem
wprowadzony zostaje stan wojenny, który znowu przystopuje rozwój
życia żeglarskiego. Tak będzie do 1989 roku i transformacji ustrojowo
– gospodarczej w Polsce. Upada wtedy Stocznia Jachtowa im. Leonida
Teligi. W miejsce rozwiązanego klubu Stal Stocznia Szczecin pojawi się
reaktywowany Yacht Klubu Polski Szczecin. W styczniu 1993 roku zostaje zarejestrowany i tym samy otwiera się nowy rozdział w historii
szczecińskiego żeglarstwa.
Żeglarska wizytówka Szczecina

Dziś hangar jest częścią przystani Marina’Club. Część obiektu stała
się biurowcem i mieści kilkanaście firm z różnych branż. Funkcjonował
w nim m.in. klub squasha i ścianka wspinaczkowa. Ostatnio jednak
znowu pełni swą pierwotną funkcję szkutniczą oraz jest miejscem zimowania jachtów. Dziś historyczna część jest gruntownie odnowiona,
a wkrótce zostanie rozbudowana o nowe skrzydło biurowe, na czterech
kondygnacjach znajdą się nowoczesne przestrzenie biurowe z usługowym parterem. Po zakończeniu rewitalizacji, ten charakterystyczny,
wielofunkcyjny obiekt o bogatej historii nadal będzie wizytówką ulicy
Przestrzennej i żeglarskiego Szczecina.

autor: ds/foto: materiały prasowe
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RADOSNYCH, POGODNYCH I ZDROWYCH
ŚWIĄT UPŁYWAJĄCYCH WE WSPANIAŁEJ
ATMOSFERZE ŻYCZY
ATELIER PIĘKNA ANITA ABRAMOWSKA
ATELIER PIĘKNA ANITA ABRAMOWSKA
UL. MAZURSKA 21, 71-444 SZCZECIN | TEL. 503 657 917
FB: ATELIER PIĘKNA ANITA ABRAMOWSKA | WWW.ATELIERPIEKNA.PL

Fabryka pozytywnej energii
Tenis, padel, badminton, tenis stołowy i squash. Sporty rakietowe świecą triumfy popularności. Wielu z nas z zapartym tchem śledzi Wielki Szlem
czy nie może doczekać się kolejnej edycji Pekao Szczecin Open. Teraz, tego rodzaju przyjemnościom można oddawać się przez cały rok, niezależnie
od pogody czy poziomu umiejętności a wszystko pod przyjaznym dachem Fabryki Energii.
Fabryka Energii powstała z miłości do sportu i z chęci dzielenia się tą pasją z innymi. To rodzinny interes na czele którego stoi Ireneusz Maciocha
i jego córka Barbara, mistrzyni Polski i półfinalistka Mistrzostw Świata
w racketlonie, czyli sporcie łączącym: tenis ziemny, stołowy, badminton
i squash a także certyfikowana trenerka padla.
Pani Barbaro, skąd pomysł by otworzyć takie miejsce, skupiające
wszystkie sporty rakietowe a jednym dachem?

Posiadanie własnego kortu zawsze było marzeniem szefa. Było kilka pomysłów na budowę, jednak dopiero kiedy pojawiła się okazja na wynajem powierzchni, na której pomieści się i magazyn sprzętu sportowego,
i korty, marzenia stały się rzeczywistością. Zaczęliśmy od kortów do
badmintona oraz tenisa stołowego, a niedawno dodaliśmy korty do padla i tenisa ziemnego. To wszystko również na powierzchni bezpośrednio przylegającej do magazynu.
Kto może korzystać z Fabryki Energii?

Absolutnie wszyscy! Na kortach można spotkać zawodników od dawna
grających w sporty rakietowe, a teraz posiadających profesjonalne miejsce do trenowania, a także osoby, które dopiero rozpoczynają regularną grę. Częstym widokiem są rodziny, spędzające wspólnie wolny czas,
oraz grupy zawodowe, integrujące się ze sobą na sportowo.
Czy osoby, które nigdy nie miały styczności z żadnym z tych sportów ale chciałyby spróbować, mogą również Państwa odwiedzić?

Jesteśmy otwarci dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Osoby
dopiero zaczynające swoją przygodę ze sportami rakietowymi zawsze
znajdą coś dla siebie. Mogą dołączyć do jednej z grup treningowych, zagrać indywidualny trening z wybranym trenerem, lub po prostu zarezerwować kort i pograć we własnym gronie. Organizowane przez nas rozgrywki też są tak zaplanowane, by mogły w nich brać udział osoby, które
nigdy nie miały rakiety w ręce. Tłumaczymy zasady gry, wypożyczamy
sprzęt, pokazujemy podstawową technikę uderzeń. Organizujemy rozgrywki w każdym ze sportów.
Jak obiekt wygląda od strony technicznej, np. na ilu kortach można

grać, czy trzeba mieć własny sprzęt?

W Fabryce Energii znajduje się 7 kortów do badmintona, 3 korty do padla i 1 do tenisa z superkomfortową dywanową nawierzchnią (jedyną
w Szczecinie). Można zagrać nawet na 12 stołach do tenisa stołowego.
Mamy nowoczesne ledowe oświetlenie i wydajne ogrzewanie. Obiekt
wyposażony jest w nowoczesne szatnie z prysznicami i sauną. Rakiety, piłki i lotki można wypożyczyć lub kupić w sklepiku sportowym,
a w oczekiwaniu na dzieci biorące udział w zajęciach– zapraszamy na
kawę i poczęstunek.
Kim są trenerzy?

Trenerami są czynni i byli zawodnicy w każdym ze sportów. W swoim
teamie mamy całą drużynę drugiej ligi tenisa stołowego, w tym czołowego zawodnika w Białorusi, reprezentantów Polski w padla i tenisa
ziemnego, byłych zawodników badmintonowej elity. Każdy trener posiada certyfikat ukończenia odpowiednich kursów trenerskich– Polskiego
Związku Tenisa Stołowego, Badmintona, Tenisa, Międzynarodowego Padla. Trenerzy mają świetnie podejście do dzieci i amatorów. Zajęcia odbywają się głównie w grupach, dzięki czemu od razu można konfrontować swoje umiejętności w rzeczywistej rywalizacji, oraz poznać innych
sportowych entuzjastów.
Czy organizujecie Państwo imprezy związane z tym sportem?

Cyklicznie odbywają się u nas ligi badmintona i turnieje tenisa stołowego – co dwa tygodnie Szczecińska Liga Badmintona w kilku grupach
o różnym poziomie umiejętności. Co niedzielę rozgrywany jest Amatorski Turniej Tenisa Stołowego, tylko dla osób bez zawodniczej przeszłości, a w czwartki turniej dla zawodników. W ciągu tygodnia odbywają się
rozgrywki padla, a na kortach tenisowych można rozegrać mecze Szczecińskiej Ligi Tenisa dla osób na każdym poziomie gry. Najlepsze osoby
awansują do wyższej grupy, najsłabsi, tak jak np. w piłce nożnej, spadają
do niższej. Istnieje też możliwość zorganizowania branżowych turniejów. Ciekawym pomysłem jest tzw. racketlon. Pary grają ze sobą w każdy ze sportów. Wygrywają ci, co w sumie uzbierają więcej punktów.

Fabryka Energii
Łukasińskiego 110 | 71-215 Szczecin
Szczegółowe informacje oraz rezerwacja:
www.fabryka-energii.com.pl, tel. 502 758 431

rozmawiała: Aneta Dolega/ foto: Alicja Uszyńska

Klub niejednej rozrywki
Nie da się ukryć, że MABO B ZONE CLUB jest prawdziwą oazą na rozrywkowej pustyni Mierzyna i okolicy. To miejsce doskonale łączy w sobie kilka
funkcji – biznesową, sportową, rozrywkową, relaksacyjną i rekreacyjną.
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Klub jest inwestycją rodzinnej firmy MABO, która na zachodniopomorskim rynku funkcjonuje już od 55 lat. Stworzyli ją Marianna i Adolf Bogaccy, którzy do dnia dzisiejszego czynnie uczestniczą w jej życiu. Pomysł na stworzenie miejsca łączącego biznes, sport i rekreację zrodził
się podczas jednego z rodzinnych spotkań.
Mieliśmy świadomość, że nie ma w Mierzynie, a nawet w Szczecinie
miejsca, gdzie można byłoby aktywnie wypoczywać, uprawiać sport,
a później w kameralnej atmosferze, przy dobrym drinku, zrelaksować się w gronie znajomych. Jesteśmy emocjonalnie bardzo związani
z Mierzynem. Nasza firma prowadzi na tym terenie swoją działalność
od 1992 roku. Większość naszych inwestycji właśnie tutaj się znajduje.
Z tego powodu chcieliśmy stworzyć coś, co służyłoby mieszkańcom
Mierzyna, ale również okolicznych miejscowości. Zawsze wszystkich
chętnie widzimy i serdecznie zapraszamy – mówi Ewa Bogacka, właścicielka obiektu,
W MABO B ZONE CLUB można skorzystać z trzech profesjonalnych kortów do squasha. Wyposażone są w klimatyzacją i nowoczesny system
wentylacji. Dla zawodników korzystających z kortów do squasha klubowa sauna jest gratis. Na parterze obiektu znajdują się także wielofunkcyjne boisko, sauna oraz Strefy Beauty. Na piętrze usytuowano barek,
dwutorową kręgielnię oraz profesjonalny stół bilardowy, wielkości 9FT.
Idealny nawet dla najbardziej wymagających graczy. Kameralność i położenie klubu pozwalają na swobodę w korzystaniu z jego oferty, spotkanie z przyjaciółmi, poznanie nowych interesujących osób o podobnych zainteresowaniach sportowych oraz miłą atmosferę.
Ciężko jest wyodrębnić jedną, konkretną, formę działalności klubu, która cieszy się największą popularnością. Ponieważ w Mierzynie i okoli-

cach nie istnieje drugi podobny obiekt rekreacyjno- sportowy, to dużym
zainteresowaniem cieszy się każda dziedzina – zarówno squash, badminton, tenis stołowy, sauny jak i kręgielnia oraz bilard, przy którym
nasi klienci organizują wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe.
Ale sport i rozrywka, to nie wszystko. Promujemy lokalnych twórców
i artystów przygotowując specjalne wystawy i wernisaże. Otrzymujemy
sygnały od klientów, że są bardzo zadowoleni z tak wielu rozmaitych
możliwości jakie oferuje Mabo B Zone Club. Tutaj każdy znajdzie coś
dla siebie zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli – zapewnia Ewa Bogacka.
Mierzyński klub jest aktualnie jednym z trzech, które organizują Ligę
Toyota SLS.
Chcemy rozwijać tenis stołowy. Dla naszych graczy mamy do dyspozycji 4 stoły. Dodatkowo wprowadziliśmy zajęcia m.in. brazylijskiego
jiu jitsu, taneczno- artystyczne oraz sportowe z elementami koszykówki. Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dla kobiet, grupowych indywidualnych. To fitness, zdrowy kręgosłup, medyczne treningi funkcjonalne, brazylijskie pośladki, płaski brzuch oraz treningi obwodowe.
Każda grupa wiekowa znajdzie coś dla siebie. Zajmujemy się także organizacją przyjęć okolicznościowych, imprez firmowych i innych ważnych
wydarzeń. Bardzo ważną rolę odgrywają ludzie, którzy pojawiają się
w naszym klubie. Zawsze powtarzam: to ludzie tworzą miejsce, nie
konstrukcja, czy najlepsze nawet sprzęty. Słuchamy więc naszych gości, osób z którymi współpracujemy i myślę, że to co tworzymy tylko
w takim zespole da fantastyczne efekty – dodaje Ewa Bogacka.

autor: ds / foto: materiały prasowe
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Fortuna sprzyja odważnym
Kiedy Kosta Runjaić obejmował stanowisko trenera Pogoni Szczecin, Portowcy zajmowali ostatnie miejsce w tabeli po 15 kolejkach. Efektem jego
pracy była poprawa gry zespołu i utrzymanie drużyny w Ekstraklasie. Z sezonu na sezon Pogoń osiągała i osiąga coraz wyższe pozycje. Kim jest
człowiek, który konsekwentnie prowadzi szczecińską drużynę ku zwycięstwu?
Urodził się Pan w Austrii jako syn jugosłowiańskich rodziców, ale dorastał w Niemczech. Gdzie dzisiaj jest Pana dom?

Moi rodzice, wtedy obywatele Jugosławii, poznali się w Wiedniu. Tam
przyszedłem na świat. Pierwsze lata mojego życia spędziłem z babcią
w ówczesnej Jugosławii. Potem podążyłem za moimi rodzicami, którzy
w międzyczasie przeprowadzili się do Niemiec. Tam mieszkam od najwcześniejszego dzieciństwa. Mam bardzo bliskie związki z Niemcami.
Przedszkole, szkoła, studia, wszystkie szkolenia, przyjaciele - to wszystko mnie ukształtowało. Czuję się tam bardzo dobrze, posiadam niemiecki paszport. W dzieciństwie byłem bardziej emocjonalnie związany
z Jugosławię. Jako dziecko emigrantów zarobkowych doświadczyłem
perspektywy życia w dwóch różnych „światach”. Życie codzienne toczyło się w Niemczech, a więc normalne obowiązki szkolne, dyscyplina
i tak dalej. Wakacje, to było już zupełnie coś innego. Czy to ferie letnie,
jesienne, zimowe czy Wielkanocne – spędzaliśmy je rodzinnie w ojczyźnie rodziców. Nie trzeba dodawać, że w tamtym czasie te okresy w roku
podobały mi się bardziej niż inne. Wciąż tkwi we mnie wiele wspaniałych
przeżyć, chwil i wspomnień z tamtego okresu. Tęsknota za „ojczyzną
-domem” dla większości osób o statusie emigrantów zarobkowych zostaje na całe życie. Tymczasem moja ojczyzna, to sposób myślenia, stan
umysłu. To jest to, co jest we mnie w środku.
Czy jako chłopiec grał Pan w piłkę nożną?

Zawsze była i nadal jest częścią naszej rodziny. Wujek, z którym jestem
bardzo związany, był w latach 60-tych ubiegłego wieku zawodowym piłkarzem. Później został trenerem. Mój ojciec i brat również grali w piłkę
nożną, a temat futbolu nie jest bez znaczenia również dla moich dwóch
synów. Zacząłem grać w piłkę stosunkowo wcześnie. Pasjonowałem
się treningiem i graniem, ale sam talent nie wystarczył, aby pójść ścież-
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ką kariery zawodowej. Poziom jaki reprezentowałem nie wystarczył,
aby dostać się na szczyt jako aktywny piłkarz i tym samym zrealizować
swoje marzenie. Po maturze zacząłem studiować. Chciałem zdobyć dyplom sportowy. Niestety po 1,5 roku musiałem przerwać studia z powodu kontuzji, a potem rozpocząłem i skończyłem praktykę ubezpieczeniową. Mimo to hobbystycznie nadal grałem w piłkę nożną w różnych
ligach amatorskich. W pewnym momencie otrzymałem ofertę jako
tzw. „grający-trener”. Skorzystałem z niej i tak to się wszystko zaczęło.
Z biegiem czasu, krok po kroku, zdobywałem licencje trenerskie.
Pańskie staranie o uzyskanie licencji DFB (Niemieckiego Związku
Piłkarskiego - odpowiednika polskiego PZPN – przyp. red.) ziściły
się w 2004 roku. Jaki miał Pan wówczas cel?

Jak wspomniałem, oprócz różnych zajęć jako broker ubezpieczeniowy,
agent nieruchomości czy weekendowy pracownik gastronomii pełniłem
także rolę grającego trenera w lidze amatorskiej. To były lata moich poszukiwań. Wraz z narodzinami pierwszego syna w 2000 roku stało się
dla mnie jasne, że te wielostronne obciążenia, rytm, tempo w którym żyłem, to ostatecznie jest nie dla mnie, nie było dla nas korzystne i przede
wszystkim mijało się z moimi planami. Postawiłem sobie śmiały cel,
a mianowicie zdobycie pracy w zawodowej piłce nożnej w jednym
z 34 profesjonalnych klubów piłkarskich. Począwszy od skauta talentów, poprzez trenera młodzieży, asystenta w sztabie trenerskim. Potem
dużo częściej byłem w rozjazdach nawiązując kontakty, poznając ludzi
biznesu, coś w rodzaju skonkretyzowanej turystyki stadionowej. Podjąłem się m.in. wyszukiwania talentów i obserwacji meczów piłkarskich,
czasami bezpłatnie. Ponieważ nie mogłem udowodnić swojej zawodowej przeszłości, drzwi do tego obszaru były dla mnie wciąż zamknięte,
nie miałem innego wyjścia. Myślałem - inwestuj, bądź aktywny i pozy-
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tywnie nastawiony. Jak to się mówi: „fortuna sprzyja odważnym”, Ziściło się to w 2004 roku. Dostałem szansę jako asystent trenera drugiego
zespołu w 1. FC Kaiserslautern. To było jak szóstka na loterii. W 2005
roku uzyskałem licencję UEFA Pro.

wszystkim odpowiedzialną, uznaję, że najważniejsze jest przywództwo
- przekonaj ludzi, zabierz ich ze sobą, pomóż kształtować ścieżkę i bądź
wzorem do naśladowania. Nie bez znaczenia jest także delegowanie zadań wraz z towarzyszącą im odpowiedzialnością.

Tak, to był mój pierwszy przystanek. Od tego momentu to stało się
moją jedyną, pełnoetatową pracą. W pełni skoncentrowałem się na piłce nożnej. Dzień w dzień pokonywałem 120 km do pracy i tę samą odległość z powrotem, późnym wieczorem. Ale podobała mi się to. Wtedy
to nie była może dobrze płatna praca i w sumie zarabiałem mniej niż
wcześniej. Ale to był mój bilet do ekstraklasy.

Przede wszystkim poprzez dawanie przykładu i demonstrowanie tego,
czego sam oczekuję od grupy. „Środek przekazu jest przesłaniem” – to
znaczy konsekwentnie nadawać jasny i przejrzysty kierunek. Sam język
ma naprawdę drugorzędne znaczenie. W klubie są jasne i przejrzyste
kanały komunikacji. Zdefiniowane są obszary kompetencji i każdy zna
swój zakres odpowiedzialności. Dotyczy to zawodników, trenerów jak i
osoby wspomagające.

Czyli dzięki Kaiserslautern awansował Pan do profesjonalnego
kręgu?

W jakich klubach był Pan jeszcze trenerem przed przybyciem
do Pogoni Szczecin?
Pomimo kilku przeszkód, które musiałem pokonać po Kaiserslautern,
moja kariera od 2004 roku przebiegała, według mnie, bardzo solidnie.
Wystartowałem z Kaiserslautern, potem były kolejne przystanki w SV
Wehen Wiesbaden, SV Darmstadt 98, najpierw spadek, potem awans
do trzeciej ligi. Następnie MSV Duisburg w 2. Bundeslidze i ponownie
po prawie 8 latach w 1. FC Kaiserslautern jako główny trener pierwszej
drużyny. Po FC Kaiserslautern zrobiłem sobie dłuższą przerwę, bo pracowałem prawie 10 lat bez przerwy. W 2016 roku będąc w TSV 1860
Monachium zostałem po sześciu miesiącach po raz pierwszy w mojej
karierze zwolniony z posady trenerskiej. To świetny, wyjątkowy klub,
wyjątkowa historia, która wykracza poza ramy tego wywiadu.
Czy zmiana trenera musi być zawsze związana z chwilą kiedy drużyna przegrywa? Jak znosi Pan tą sytuację w roli trenera?

Każde rozstanie boli. Między trenerem, a sztabem szkoleniowym,
przedstawicielami klubu i zawodnikami tworzą się często bliskie relacje, czasem nawet przyjaźnie. Podstawą naszej pracy jest zaufanie
i otwarta, szczera komunikacja. Spędzamy w pracy dużo więcej czasu
niż w domu. To spójność i przynależność jak w rodzinie. Dlatego każde
rozstanie jest bolesne, zostaje po nim pewna pustka i to niezależnie od
tego, czy ktoś odchodzi, czy też zostaje zwolniony.
Szczecinian nurtuje pytanie: w jaki sposób trafił Pan do Pogoni?
W momencie przyjścia do niej drużyna zajmowała ostatnie miejsce
w tabeli. Czy to nie było dla Pana zbyt duże ryzyko?

Kolega ze Szczecina, kibic Pogoni, który ma dobre kontakty z klubem,
zadzwonił do mnie i w ten sposób nawiązaliśmy pierwszy kontakt.
Spotkanie z głównymi osobami w Pogoni, czyli prezesem Jarosławem
Mroczkiem, Dariuszem Adamczukiem i Maciejem Stolarczykiem przebiegło bardzo dobrze. Od początku mieliśmy dobry klimat do rozmowy.
Jednakże wielu odradzało mi tę pracę. Dół tabeli, przestarzała infrastruktura, klub za granicą, na dodatek początek zimy... Sytuacja na pewno wtedy była „krytyczna” i ryzykowna, ale miałem dobre przeczucie.
Wiedziałem, że ta przygoda będzie ogromnym wyzwaniem. Ale uznałem, że jako trener i człowiek uznałem mogę się w tych okolicznościach
nadal rozwijać. Ówczesne uwarunkowania jak np. miejsce Pogoni w tabeli, stary stadion, dobre rozmowy z władzami drużyny plus kojarzyły
mi się z moim pobytem w SV Darmstadt 98. Miałem z tego okresu naprawdę wiele dobrych wspomnień i podobieństw. W końcu otrzymałem
też pełne wsparcie i błogosławieństwo żony i rodziny. Zaczęło się więc
na całego 6 listopada 2017 roku.
Często nazywany jest Pan nie trenerem, ale coachem. Jest to określenie już dobrze ugruntowane nie tylko w piłce nożnej, ale także w
ogólnym systemie zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jak ważny jest
coaching?

Coaching powinien zawsze odbywać się w ujęciu całościowym. Takie
jest też moje podejście, globalne. System, w którym działamy należy
rozpatrywać i oceniać wszechstronnie. Szczegółowe analizy z odpowiednimi rozwiązaniami, to warunek wstępny dla pomyślnych, średnio
i długoterminowych, rezultatów. Moje dotychczasowe odbyte szkolenia zawodowe, m.in. z obszaru sprzedaży, przywództwa, pracy systemowej, połączone następnie z praktycznym doświadczeniem, wciąż
przynoszą mi korzyści w mojej codziennej pracy. Jestem osobą przede
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Jak więc komunikuje się Pan z naszymi piłkarzami?

Jest Pan w Pogoni już cztery lata. Czy jako trenerowi udało się Panu
wdrożyć swoją filozofię gry?
Każda filozofia gry zależy głównie od jakości składu. Z roku na rok musimy się w jakiś sposób dostosowywać, tj. dopasowywać do nowo przychodzących czy też odchodzących piłkarzy. Pomysł na sposób w jaki
należy grać, a ściślej na nasze DNA, odpowiada mniej więcej mojemu
podejściu. Jako zespół chcemy grać proaktywnie z inicjatywą a nie zachowawczo. Bronić się ofensywnie i trochę więcej. Dlatego na każdym
treningu szkolone są i stale powtarzane odpowiednie zadania z naszej
filozofii gry. Na pewno udoskonaliliśmy się i rozwinęliśmy. Widać to w
wielu meczach. Odzwierciedleniem tego jest miejsce w tabeli oraz poziom wielu graczy jak np. Sebastiana Kowalczyka. Wykonał duży skok,
stał się bardziej dojrzałymi piłkarzami. Ogólnie rzecz biorąc, trend jest
zadowalający. Pracujemy nad sobą i … musi być lepiej.
Jak długo zamierza Pan prowadzić Pogoń Szczecin? Jest niewielu
jest trenerów, którzy pozostają w jednym klubie tak długo. Przytoczę postać Otto Rehagela z Bundesligi, który przez 14 lat był związany z Werderem Brema. To prawie niewyobrażalne w Polsce.

Nie myślę dużo o tym. Kluby, które współpracują z trenerem przez dłuższy czas, są bardziej stabilne i odnoszą większe sukcesy w perspektywie średnio i długoterminowej. Otto Rehagel był już wtedy wyjątkiem,
ale dzisiaj jest jeszcze kilka pozytywnych przykładów np. Jürgen Klopp z
Liverpoolu czy Christian Streich z SC Freiburg.
Jak się Panu żyje u nas? Jak radzi Pan sobie z tęsknotą za domem,
za rodziną?

Aktualnie 80 procent mojego życia odbywa się w Szczecinie. Moja rodzina mieszka w Niemczech niedaleko Wiesbaden, w Rheingau. Oczywiście tęsknimy za sobą. Są chwile, kiedy tęsknota za rodziną jest wielka.
Ale dystans 780 km, to nie rzut kamieniem. Wyjazdy do domu nigdy nie
są spontaniczne i muszą być skoordynowane z rozgrywkami. Nasza
trójka dzieci - dwóch synów i córka czują się tam bardzo dobrze. Żyją
swoim rytmem, tam się uczą, spędzają wolny czas, mają dużą grupę
znajomych. Dla mnie ważne jest to, żebym mógł każdego dnia z radością wykonywać swoją pracę. W zespole trenerskim jak i całym klubie
otoczony jestem ludźmi, którzy dobrze o mnie dbają z czego jestem zadowolony.

Pogoń nigdy nie zdobyła mistrzostwa Polski. Czy może Pan to sobie
w ogóle wyobrazić?
Doskonale wiem, jak długo nasi fani tęsknią za tym tytułem. Mogę to
sobie wyobrazić. To byłoby mega wydarzenie i przeżycie dla każdego w
Szczecinie. W zeszłym sezonie rundę eliminacyjną zakończyliśmy jako
mistrzowie jesieni i znaleźliśmy się w końcu na trzecim miejscu w tabeli. To kolejny krok do przodu. Aktualna sytuacja wygląda obiecująco.
Naszym celem jest walka o najwyższe pozycje do samego końca. W rozegraniu udanego sezonu rolę odgrywa wiele parametrów i czynników,
które należy ze sobą dopasować. Wiemy dobrze, że konkurencja też nie
śpi, realizuje swoje cele za pomocą znaczących inwestycji. Przyglądamy
się sobie. Czy uda nam się wejść na szczyt? Zobaczymy.
Dziękuję za rozmowę. W imieniu mieszkańców i kibiców Pogoni życzę wszelkich sukcesów i osiągnięcia celu, o którym wciąż marzymy
w Szczecinie.

rozmawiał: Jarosław Tarczyński / foto: Robert Stachnik
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Klinika wielu specjalizacji
Klinika Zawodny w Szczecinie to przede wszystkim zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Jednak od wielu lat - nie tylko. Nowoczesne technologie, metody i zabiegi dotyczą także innych dziedzin medycyny. Otwieramy się na wiele możliwości po to, abyśmy mogli zająć
się pacjentem kompleksowo - bo wierzymy, że właśnie takie działanie przynosi prawdziwe i zadowalające efekty. Sprawdź, jak wiele zabiegów
możesz wykonać bez wychodzenia z jednego budynku.

DERMATOLOGIA
W Klinice Zawodny holistycznie dbamy o zdrowie skóry, dlatego wszelkie schorzenia skórne muszą być szybko zdiagnozowane i poddane
odpowiedniemu leczeniu. Wiele popularnych dziś chorób skóry, takich
jak: grzybica czy trądzik ma charakter przewlekły, ale jest całkowicie
wyleczalna. Rolą dermatologa jest właściwe zdiagnozowanie problemu
i dobór metod, które pozwolą skutecznie się z nim uporać, jak również
zapobiec jego potencjalnym, przykrym konsekwencjom w przyszłości,
takich jak blizny potrądzikowe czy trądzik różowaty. Badania dermatoskopowe stanowią bardzo ważną część działań profilaktycznych. Dermatolog metodą dermatoskopową lub videodermatoskopową dokonuje
diagnostyki znamion, a w konsekwencji może zalecić dalszą obserwację
zmiany lub jej usunięcie metodą chirurgiczną bądź laserową. W Klinice
Zawodny posiadamy bogatą paletę możliwości diagnostyczno-terapeutycznych, w połączeniu z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w
laseroterapii przy problemach skórnych, jesteśmy w stanie doprowadzić do całkowitego wyleczenia lub znacznej poprawy stanu skóry na
danym etapie leczenia.

UROLOGIA
Urologia w Klinice Zawodny to zabiegi z zakresu wybranych dolegliwości związanych z chirurgią urologiczną. Celem zabiegów jest przede
wszystkim korekta defektów wyglądu męskich narządów płciowych.
W naszej Klinice oferujemy między innymi zabieg laserowej korekty
stulejki. Oprócz tego wykonujemy zabiegi bezoperacyjnego usuwania
wodniaka jądra, usuwania zmian urologicznych (kłykciny kończyste,
grudki perliste), laserowej plastyki ujścia zewnętrznego cewki moczowej, a także laserową plastykę wędzidełka prącia. W Klinice Zawodny
przyjmuje dwóch urologów, którzy mają dostęp do nowoczesnych technologii umożliwiających skuteczne i szybkie leczenie.

GINEKOLOGIA
Ginekologia estetyczna to zabiegi, których celem jest poprawa wyglądu
żeńskich narządów płciowych, poprawa jakości życia seksualnego, pozbycie się dolegliwości na przykład związanych z okolicami intymnymi
oraz usunięcia źródła odwiecznych kompleksów. Do najczęściej wykonywanych zabiegów w naszej Klinice z dziedziny ginekologii estetycznej zaliczamy labioplastykę, której celem jest poprawa funkcjonalności
oraz rewitalizacja warg sromowych lub krocza. Równie popularnym
zabiegiem ginekologii estetycznej jest obkurczanie pochwy. Zabieg zapobiega również możliwości pojawienia się wysiłkowego nietrzymania
moczu. Obkurczanie pochwy powoduje odbudowę błony śluzowej i nawilżenia pochwy, bez interwencji chirurgicznej.
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CHIRURGIA ESTETYCZNA
Dzięki zabiegom takim jak lipofiling, czyli przeszczep tkanki tłuszczowej, podczas jednego zabiegu możemy pozbyć się nadmiaru tkanki
tłuszczowej z niepożądanych miejsc, a jednocześnie wykorzystać go w
postaci naturalnego wypełniacza w plastyce piersi, sylwetki i przeszczepie tkanki tłuszczowej w okolice twarzy. Popularne nici liftingujące - to
nie tylko skuteczne metody modelowania owalu twarzy, wyszczuplania
jej i podkreślania ekspozycji żuchwy, ale również rewitalizacja i wyraźna
poprawa kondycji skóry. W przypadku opadających powiek wykonujemy zabieg blefaroplastyki zarówno metodą chirurgiczną, jak i metodą
laserową i jest to jeden z najpopularniejszych zabiegów w naszej Klinice. Oprócz tego dużą popularnością wśród naszych pacjentów cieszą
się między innymi niechirurgiczna plastyka nosa i wyszczuplanie policzków (bichektomia - redukcja ciała tłuszczowego głębokiego policzka).

Zdrowie i uroda

sygnały świadczące o rozwijającym się problemie. W Klinice Zawodny
zajmujemy się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń naczyniowych
kończyn dolnych. Wykonujemy badanie USG metodą Dopplera oraz
klasyfikujemy pacjenta na wybrane metody leczenia. Teleangiektazje,
pajączki, rozszerzone powierzchowne naczynia żylne zamykamy laserem Cutera Excel V+. Gdy problem umiejscowiony jest głębiej i dotyczy
większych naczyń żylnych stosujemy skleroterapię, echoskleroterapię
oraz innowacyjne metody wstrzykiwania do światła naczyń kleju tkankowego VenaSeal.

ESTETYKA PIĘKNEGO UŚMIECHU
W Klinice Zawodny wychodzimy z założenia, że piękny uśmiech wyraża
więcej niż tysiąc słów. W naszej akcji Estetyka Pięknego Uśmiechu postanowiliśmy położyć nacisk na dolną część twarzy, czyli wygładzenie
zmarszczek w okolicy ust, modelowanie i powiększanie ust, a także nowość w naszej Klinice – nakładki ortodontyczne. Teraz w ramach kompleksowej usługi pacjent może również zadbać o wyrównanie zębów – i
to bez konieczności noszenia aparatu ortodontycznego. Opiekę nad
całym projektem roztacza lekarz ortodonta. Na wizycie lekarz ustala
plan zabiegowy oraz projektuje niewidoczne nakładki ortodontyczne i
dobiera ich wariant.

TRYCHOLOGIA
Trychologia to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem skóry głowy i problemów z włosami. Obecnie dużym zainteresowaniem wśród
pacjentów cieszą się nowoczesne zabiegi przeciw wypadaniu włosów
oraz przeszczepy włosów, mające zastosowanie przy różnych typach
łysienia. Na podstawie zebranego wywiadu, przeanalizowaniu oceny
stanu zdrowia na podstawie badań laboratoryjnych, badaniu skóry głowy oraz wykonaniu komputerowej analizy włosów, jesteśmy w stanie
dobrać odpowiednią terapię. Bardzo dobre efekty uzyskujemy przy
zabiegach, z wykorzystaniem autologicznego przeszczepu komórek,
również dużą popularnością cieszą się zabiegi łączące karboksyterapię
oraz mezoterapię skóry głowy.

MEDYCYNA REGENERACYJNA /ORTOPEDIA
W naszych gabinetach umożliwiamy leczenie ortopedyczne. Oferujemy najnowocześniejsze dostępne metody leczenia dopasowane do
stopnia zaawansowania problemu. Oceny stanu pacjenta dokonuje
lekarz chirurg ortopeda, a następnie przystępuje do stworzenia indywidualnego planu terapii. Dostępne możliwości pomagają zredukować
bóle stawowe, wspierają struktury tkanki łącznej w przebiegu różnych
chorób ortopedycznych, urazów, przeciążeń lub wad postawy. Terapie
w Klinice Zawodny w połączeniu z odpowiednio dopasowaną rehabilitacją wspomagają powrót do sprawności fizycznej i regeneracji tkanek.

FLEBOLOGIA
Siedzący lub stojący tryb życia, brak ruchu, nadwaga, zaburzenia hormonalne to czynniki, ryzyka wystąpienia niewydolności żylnej kończyn
dolnych. Obrzęk, ból, uczucie ciężkości nóg, żylaki to tylko niektóre

DIETETYKA
Wraz ze wzrostem świadomości wśród społeczeństwa w kwestii tego,
jak ważne jest zdrowe odżywianie, z dnia na dzień rośnie zainteresowanie wizytą u dietetyka. Wyszliśmy naprzeciw potrzebom naszych
pacjentów i oferujemy również konsultacje dietetyczne z analizą składu
masy ciała oraz pomiarami antropometrycznymi. W naszej klinice są
również dostępne najbardziej zaawansowane badania neutrigenetyczne umożliwiające zbadanie wzajemnej korelacji poszczególnych genów.
Wynik badania iGenesis to szczegółowy i obszerny raport, w którym
zawarte informacje i opracowywane na jego podstawie zalecenia pomogą w odpowiednim skomponowaniu diety zgodnie z własnym DNA.
Drugim godnym polecenia jest badanie MRT (pokarmowy test immunologiczny) najnowszej generacji test z krwi wykrywający nadwrażliwość
na produkty żywnościowe i substancje chemiczne zawarte lub dodane
do do żywności. Takie raporty dają szansę stworzenia przez dietetyka
klinicznego indywidualnego, przeciwzapalnego planu żywieniowego
dla każdego pacjenta.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin
tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460
recepcja@estetic.pl
www.klinikazawodny.pl

Lek. Albert Stachura

Tytuł specjalisty uzyskał w 2006 r. Ponad 20-letnie doświadczenie zdobywał w ośrodkach krajowych
i zagranicznych m.in. Annecy, Nicei, Oxfordzie, Bostonie, Gyhum, Kiel. Specjalizuje się w zabiegach
protezoplastyk stawów biodrowego, kolanowego, ramiennego oraz zabiegach małoinwazyjnych
i rekonstrukcyjnych układu kostno-szkieletowego.

EKSPERCI W LECZENIU
SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU
Stawy kolanowe, biodrowe, stawy skokowe, urazy ręki, schorzenia związane z kręgosłupem, czyli wszystko co zawiera się w pojęciu narządu ruchu, a z czym nierzadko mamy problemy. Kto kiedykolwiek cierpiał z powodu bólu kręgosłupa, złamał nogę lub rękę, ten wie jak bardzo ważny jest
proces leczenia, rehabilitacja oraz opieka lekarska.
Ortho Expert to wyjątkowe miejsce na medycznej mapie Szczecina. Położona w centrum miasta (przy ulicy Jagiellońskiej) prywatna placówka, zajmuje się wyłącznie narządem ruchu. – Nasza klinika ma status
Szpitala Jednego Dnia co oznacza, że pacjent po wykonaniu zabiegu
może zostać u nas na noc, gdzie otrzyma kompleksową opiekę – mówi
właściciel Orthoexpert dr Albert Stachura, specjalizujący się m.in.
w zabiegach protezoplastyki stawów biodrowego, kolanowego, ramiennego oraz w zabiegach rekonstrukcyjnych układu kostno–szkieletowego. – Nad zdrowiem pacjenta, przebiegiem jego leczenia czuwa wysoko
wyspecjalizowany zespół, złożony z lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Wszyscy się świetnie uzupełniamy, każdy z lekarzy specjalizuje się
w konkretnym problemie.
Jednym z ogromnych plusów klinki prowadzonej przez dr Stachurę
jest to, że pacjent od przybycia na miejsce, otrzymuje kompleksową
obsługę i nie musi szukać dodatkowej pomocy w innych placówkach.
– Pacjent, który trafia do naszego gabinetu, jest najpierw badany, przeprowadzana jest konsultacja lekarska i diagnostyka. Następnie, w za-

leżności od problemu, jest operowany, a po zabiegu, jeżeli jest taka
konieczność, zostaje na noc. Nie musi się praktycznie o nic martwić.
Otrzymuje pełną opiekę, łącznie z dostosowanym do jego stanu zdrowia wyżywieniem, które dostarcza współpracująca z nami restauracja
Virga. W pierwszej dobie po zabiegu usprawnianiem zajmują się rehabilitanci z zespołu Reha Team. Naszą ideą jest to, aby pacjent, który do
nas trafi, wyszedł zdrowy i sprawny.
Oprócz wykonywania najbardziej złożonych i skomplikowanych zabiegów z zakresu chirurgii ortopedycznej i urazowej, Ortho Expert oferuje
operacje neurochirurgiczne oraz zabiegi z zakresu chirurgii ręki. Zabiegi wykonywane są w nowocześnie wyposażonej sali operacyjnej, dostosowanej do wymagań chirurgii ortopedycznej i traumatologii narządu
ruchu – wyjaśnia dr Stachura. – Jak już wspomniałem, nacisk kładziemy
na czas rekonwalescencji każdego pacjenta, gdyż dobre samopoczucie
i sprawna rehabilitacja wspomagają powrót do zdrowia.

autor: Aneta Dolega/ foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

DR ALBERT STACHURA I WSPÓŁWŁAŚCICIELE:
DR MACIEJ DOMIN I DR SEBASTIAN KURAS

114

Zdrowie i uroda

Ortopedia:
dr Albert Stachura, dr Maciej Domin, dr Sebastian Kuras, dr Ireneusz Janiak,
dr n med. Adam Spoz, dr n med. Rafał Tkacz, dr Artur Bednarz, dr Andrzej Bronisz
Neurochirurgia:
dr n med. Robert Narolewski, dr Piotr Sałapa
Chirurgia ręki:
dr n med. Paweł Dec
Operacje wykonywane w Klinice
◌ Endoprotezoplastyka stawów biodrowego, kolanowego, ramiennego,
skokowego, śródstopno-paluchowego
◌ rekonstrukcje więzadłowe ◌ operacje kręgosłupa
◌ operacyjne leczenie złamań ◌ artroskopowe zabiegi małoinwazyjne
◌ terapie komórkami macierzystymi z tkanki tłuszczowej
Umów się już dziś na konsultację!
535 350 005

rejestracja@ortho-expert.pl

ul. Jagiellońska 87b, 70-437 Szczecin
Godziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 12.00 – 20.00

Medika – pod dobrą opieką
Klasyczna przychodnia zazwyczaj kojarzy nam się ze stresem, z wiecznym czekaniem oraz tym, że trudno dodzwonić się na rejestrację. Oczywiście, w czasie pandemii nasze wizyty w takich placówkach są mocno ograniczone, częściej korzystamy z teleporad. Jednak skojarzenia pozostają.
Tymczasem podstawowa opieka zdrowotna, świadczona w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie musi tak wyglądać. Wręcz przeciwnie,
może pod względem organizacji, funkcjonowania, zakresu usług i traktowania pacjenta przypominać prywatną instytucję. I takie miejsce znajduje
się w Policach, a jest nim przychodnia Medika.
Placówka świadczy usługi dla wszystkich, szczególnie dla mieszkańców
Polic i Szczecina. Wbrew położeniu, nie jest trudno dostać się do Mediki. Mamy bardzo dobre połączenie komunikacje – przed przychodnią
znajduje się pętla autobusowa oraz sporej wielkości parking. Jeśli ktoś
zdecyduje się na jazdę samochodem, to podroż z centrum Szczecina zajmie mu jedyne 15 minut.

skierowania na bezpłatne badania diagnostyczne, takie jak USG, RTG,
mammografia, laboratoryjne, endoskopowe, tomografia komputerowa, które wykonujemy na miejscu oraz testy na koronawirusa. Wydajemy zwolnienia lekarskie na wypadek choroby, zapewniamy bezpłatne
obowiązkowe szczepienia ochronne dla dzieci i dorosłych oraz specjalistyczny transport medyczny.

Wchodząc do Mediki od progu witają nas uśmiechnięte i pomocne panie
na rejestracji oraz świetnie wykwalifikowany zespół lekarski i personel
medyczny.– Zespół jest miły i przyjazny. Pacjentów umawiamy na określone godziny, w ten sam sposób realizujemy teleporady – mówi lekarz
rodzinny Justyna Burzyńska. – Konsultacje telefoniczne lub wizyty u lekarza rodzinnego są dostępne w ciągu jednego dnia roboczego. Do tego
nielimitowana usługa pielęgniarska, a także kompleksowe świadczenie
usług medycznych przez lekarzy specjalistów.

Przychodnia jest wyposażona w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Lekarze biorą udział w szkoleniach i webinarach, zdobywają punkty
edukacyjne, nieustannie się doszkalają. W nowej pandemicznej rzeczywistości Medika również się świetnie odnajduje. – Oczywiście, zgodnie
z rozporządzeniem przyjmujemy wszystkie dzieci do 6 roku życia
– mówi Justyna Burzyńska. – Pacjentów infekcyjnych najpierw testujemy. Dodatkowo pacjentów dodatnich przyjmujemy w specjalnie
przystosowanym do tego miejscu, gdzie ich normalnie badamy. Nie
pozostawiamy nikogo samemu sobie. Naszą dewizą jest zapewnienie
każdemu pacjentowi najlepszej opieki i najnowocześniejszych metod
diagnostycznych stosowanych w kraju.

Poradni specjalistycznych w Medice jest piętnaście, w tym ortopedia,
neurologia, chirurgia, endokrynologia, ginekologia, diabetologia, alergologia, stomatologia i okulistyka a w niedalekiej przyszłości poradnia
psychiatryczna. – Oprócz tego prowadzimy profilaktykę chorób układu
krążenia i gruźlicy – wymienia lekarz. – Lekarze specjaliści wystawiają

ad/ foto: Alicja Uszyńska

Medika Usługi Medyczne Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
www.medika.pl

Wszystko zależy od rodzaju zabiegu. Jeśli chodzi o zabiegi, które są nieinwazyjne, albo mało inwazyjne w postaci osocza, czy lasera, bądź kwasu hialuronowego taki okres rekonwalescencji, gdzie musimy powstrzymać się od uprawiania sportu, stosunków seksualnych, korzystania
z basenu, trwa około tygodnia. Jeśli chodzi o nici, okres rekonwalescencji trwa do dwóch tygodni. Po zabiegu labioplastyki pacjentka nie powinna uprawiać seksu, ani jazdy na rowerze, czy jazdy konnej do miesiąca. Zwykle zabiegi mało inwazyjne, czyli osocza, lasery, czy kwasy
hialuronowe, to są zabiegi, które nie wymagają ani zwolnienia lekarskiego, ani jakiejś specjalne rehabilitacji. Po tych zabiegach wraca się
natychmiast do normalnego funkcjonowania.
Jak wygląda trwałość takich zabiegów?

Jeśli chodzi o zabiegi laserowe w przypadku na przykład leczenia nietrzymania moczu potrzebna jest seria zabiegów. Jeśli chodzi o zabiegi
w postaci ostrzykiwania okolicy łechtaczki, warg sromowych, przedsionka pochwy z powodu suchości, bądź braku satysfakcji seksualnej,
to taki zabieg wystarcza na rok.

bo kobiety potrzebują nasz
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ZDROWEGO ORAZ PIĘKNEGO CZASU
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ŻYCZY ZESPÓŁ GABINETÓW TUWIMA

Tuwima ginekologia | ul. Tuwima 2
STOMATOLOGIA GINEKOLOGIA

dr n. med. Dorota Gródecka | tel.

Okiem dermatologa
Konsultacja
– podstawa każdej terapii
Schorzenia, które dotyczą naszej skóry, jeśli nie zaczynają być uciążliwe i bardzo widoczne, zazwyczaj ignorujemy. Często też udając się na zabieg
z medycyny estetycznej, pomijamy ten element. O tym, dlaczego konsultacja dermatologiczna jest ważna i kiedy należy z niej korzystać, rozmawiamy z doktor Kamilą Stachurą, dermatologiem, specjalistą medycyny estetycznej.
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Jednym z często popełnianych przez pacjentów błędów jest decydowanie się na zabieg z zakresu medycyny estetycznej bez uprzedniej
konsultacji dermatologicznej. Nierzadko skóra wymaga najpierw
wyleczenia zanim poddamy ją zabiegowi. Dlaczego ten rodzaj konsultacji jest ważny i czy dotyczy każdej osoby?

Ten problem – kwestia wyleczenia skóry – dotyczy osób, które mają
problemy skórne lub jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stanu swojej
skóry. W takim przypadku w pierwszej kolejności należy skorzystać
z konsultacji u lekarza dermatologa, zanim padnie decyzja o poddaniu
się zabiegowi medycyny estetycznej.

Czym różni się zwykła konsultacja od konsultacji dermatologicznej, jeśli takie różnice są?

W zasadzie konsultacja dermatologiczna nie różni się niczym od innych konsultacji. Ma dwa istotne etapy. Po pierwsze, szczera rozmowa,
po drugie - ocena stanu skóry, okolicy zabiegowej. Oba etapy powinny
być przeprowadzone w kompetentny i profesjonalny sposób. Pozwolą wtedy na opracowanie planu zabiegowego, najlepszego dla danego
pacjenta..
Dziękuję za rozmowę.

Lekarze medycyny estetycznej nie tylko poprawiają wygląd, ale mogą
leczyć niektóre schorzenia czy przypadłości. Podczas konsultacji można zapoznać się z informacjami na temat nieinwazyjnych technik leczenia nadpotliwości (która może być leczona m.in. przy pomocy iniekcji
toksyny botulinowej), czy bruksizmu, czyli ścierania się wzajemnie zębów w wyniku nadmiernego zaciśnięcia szczęki. Pacjenci z problemem
nadmiernego owłosienia czy rozszerzonych naczynek krwionośnych
również mogą omówić sposoby likwidacji tych dolegliwości podczas
konsultacji ze specjalistą medycyny estetycznej.
Jeśli po badaniu okaże się, że pacjent powinien najpierw poddać się
leczeniu, bo ma np. trądzik albo inne schorzenie dermatologiczne,
to jak potem wygląda cały proces leczenia przed rozpoczęciem zabiegu z medycyny estetycznej?
To są kwestie bardzo indywidualne, zależy to na pewno od rodzaju schorzenia, stopnia zaawansowania danej choroby, od wieku osoby poddającej się leczeniu. Plany zabiegowe układane są na długi czas – nierzadko
na wiele miesięcy, tak by w odpowiedniej kolejności i odległości czasowej móc przeprowadzić zaplanowane leczenie. Należy przeprowadzić
je według szczegółowych instrukcji lekarza i przede wszystkim doprowadzić do samego końca. Oczywiście konsultacja na koniec terapii jest
niezbędna. Następnie można rozpocząć planowane zabiegi z zakresu
medycyny estetycznej.
A co się stanie, jeśli pacjent mimo wszystko pominie ten etap i podda się zabiegowi? Jak to wpłynie na sam zabieg, jakie są konsekwencje?

Lekarz przed wykonaniem zabiegu medycyny estetycznej powinien
ocenić stan skóry i jeśli uważa, że niezbędna jest konsultacja u specjalisty powinien skierować tam pacjenta. Musimy pamiętać, że nie każdy
lekarz wykonujący zabiegi z zakresu medycyny estetycznej jest dermatologiem, który może właściwie ocenić rodzaj schorzenia. Jeżeli pacjent
czuje i widzi, że ma problemy natury skórnej powinien zgłosić się do lekarza dermatologa.
Pani doktor, jest Pani również dermatologiem, więc, muszę przyznać, że dla Pani pacjentów to spore ułatwienie, gdyż nie muszą
szukać pomocy poza kliniką, u innego specjalisty.

Tak, to jest bardzo pomocne. Należy też pamiętać, że w przypadku niektórych schorzeń np. trądziku różowatego czy trądziku pospolitego stosuje się tzw. terapie łączone. Częstą przypadłością jest trądzik i blizny
potrądzikowe. W tym przypadku warto zastosować kurację łączoną
w postaci lasera frakcyjnego CO2 we współpracy z farmakoterapią i leczeniem miejscowym. Po zastosowaniu terapii łączonych, skóra twarzy
jest nie tylko oczyszczona, ale również gładka i świeża. Pory są zwężone, gruczoły łojowe zmniejszają swoją aktywność, a zmiany potrądzikowe ulegają zredukowaniu. Ponadto skora jest w widoczny sposób
odmłodzona.

ul. Jagiellońska 87 | 70–437 Szczecin
tel. 535 350 055 | www.klinikadrstachura.pl

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

PIĘKNYCH I ZDROWYCH ŚWIĄT
ORAZ SPOKOJU I RADOŚCI W NOWYM ROKU
ŻYCZY KATARZYNA WOŹNIAK
GABINET BEAUTY HAND & FEET

ul. Bema 11, szczecin
tel: 883 636 433 | tel: 91 48 91 682

Gotowi na wielkie wyjście
Święta, sylwester, noworoczne przyjęcia to okres odpoczynku ale też zabawy. Więcej czasu spędzamy wtedy z innymi, chętniej się spotykamy,
celebrujemy rozpoczynający się karnawał. To sezon bankietów, rautów, kolacji, balów i wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich. Naturalne jest
więc to, że chcemy nie tylko dobrze się czuć ale też dobrze wyglądać.
– W przygotowaniach do tego nieco szalonego i radosnego okresu
i w zadbaniu o urodę pomogą urządzenia, dzięki którym można wykonać zabiegi poprawiające kondycję skóry – Świetnym urządzeniem jest
Jet Peel Pro, rewolucyjny system do kompleksowej regeneracji skóry
twarzy i ciała – zachwala dr Magdalena Janeczek, chirurg i lekarz medycyny estetycznej – Jego unikalne, opatentowane aplikatory, umożliwiają bezdotykowe usuwanie zrogowaciałego naskórka, oraz bezigłowe wtłaczanie odpowiednich preparatów do głębokich warstw skóry.
Jest to innowacyjne urządzenie, ponieważ dzięki zastosowanej technologii ma unikalną zdolność wtłaczania substancji aż na głębokość 1,5
mm, czyli do warstwy skóry właściwej. Jest to istotne, ponieważ to właśnie warstwa właściwa odpowiada za jakość naszej skóry.
Zabiegiem, który ma bardzo korzystny wpływ na stan skóry, a który
wykonuje się tym urządzeniem jest Jet Skin Care. Łączy on zabiegi drenażu, hydropeelingu z zabiegami regeneracji skóry preparatami dostarczanymi do skóry właściwej. – To kompleksowy, 4-stopniowy proces
obejmujący: masaż połączony z drenażem limfatycznym, eksfoliację,
infuzję serum w głębokie warstwy skóry na całej powierzchni zabiegowej, booster – infuzję serum w miejsca wymagające bardziej intensywnego działania np. zmarszczki – tłumaczy dr Magdalena Janeczek. – Drenaż limfatyczny i szyi przynosi odczuwalną ulgę oraz relaksację mięśni.
Poprawia krążenie krwi, a co za tym detoksykuje skórę, zmniejsza,
a nawet likwiduje obrzęki. Substancje aktywne wtłacza się na głę-

bokość skóry właściwej, czyli tam gdzie są najbardziej potrzebne.
Jet Skin Care może być wykonany nawet na krótko przed samym wielkim wyjściem, gdyż nie pozostawia śladów i efektów charakterystycznych dla zabiegów inwazyjnych, a pomimo tego jest zabiegiem silnym
w działaniu.
Drugim urządzeniem, które idealnie się nadaje na specjalne okazje,
choć nie tylko, jest laser Alma Harmony. – Głowica Clear Lift poprawia
owal twarzy, działa liftingująco, redukuje zmarszczki, zmiany pigmentacyjne, blizny i rozstępy – wymienia zalety urządzenia dr Janeczek. –
Natomiast głowica DVL zamyka naczynia, likwiduje rumień, poprawia
koloryt skóry, ma właściwości fotoodmładzania.
Alma Harmony Clear Lift, podobnie jak Jet Peel Pro może być stosowany
w tzw. zabiegach bankietowych, ponieważ nie wymaga okresu rekonwalescencji. Do tego jest komfortowy dla pacjenta i nie wymaga znieczulenia. Można go również łączyć z innymi technologiami.
Oba urządzenia gwarantują znakomite efekty i olśniewający wygląd na
ten specjalny czas. W momencie kiedy przystąpimy do któregoś z tych
zabiegów, należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy: – Pamiętajmy także o skórze twarzy i także dekoltu i rąk– radzi dr Magdalena Janeczek.
– Odsłaniając te obszary naszego ciała, powinny one pozostać w harmonii i równowadze. Tak jak nasza twarz prezentuje nasze spojrzenie
i emocje, tak szyja powinna eksponować naszyjnik.

ad / foto: materiały promocyjne

Magdalena Janeczek ukończyła studia wyższe na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie, specjalizacja chirurgia ogólna. Oprócz pracy chirurga w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej była również czynnym wykładowcą na Pomorskiej Akademii Medycznej, a także członkiem zespołu
transplantacyjnego, zajmującego się przeszczepami nerek. W roku 2011 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, broniąc swojej pracy doktorskiej na temat: „Charakterystyka kliniczna rodzinnego raka brodawkowatego tarczycy”. Pracowała również jako chirurg w oddziale chirurgii plastycznej Domu Lekarskiego, gdzie brała
czynny udział w zabiegach operacyjnych z zakresu chirurgii plastycznej. W 2018 roku wzięła udział w pierwszej
edycji elitarnego szkolenia, prowadzonego przez firmę Allergan, z zaawansowanych technik z zakresu wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego i botoksu. Obecnie pracuje w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii
oraz w praktyce prywatnej.
Szczecin: Centrum Medyczne DARMED | ul. Bogurodzicy 1 | Tel.: 600 655 006 | E-mail: kosmetyka@salon-natali.com.pl
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Profesor Marek Ostrowski
– da Vinci, czyli roboty
na usługach lekarzy
Rozmowa z prof. zw. dr hab. n. med. Markiem Ostrowskim – jednym z pierwszych chirurgów – zabiegowców w Szczecinie, który wprowadzał techniki laparoskopowe, o coraz powszechniejszym nowotworze jelita grubego, czy można go wyeliminować, dlaczego warto wykonywać okresowo
kolonoskopię oraz operacjach wykonywanych za pomocą jednego z najnowocześniejszych urządzeń medycznych w Szczecinie – robota da Vinci.
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Jakie są najpopularniejsze zabiegi, operacje wykonywane metodą
laparoskopową?
Należy to podzielić według dyscyplin. Na co dzień tą techniką posługują się chirurdzy, ginekolodzy i urolodzy a nawet kardiochirurdzy.
W przypadku chirurgii mamy do czynienia przede wszystkim z operacjami pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, jelita grubego co
już jest wyższą szkołą jazdy, guzów nadnerczy, guzów trzustki, refluksu
żołądkowo– przełykowego i zabiegami bariatrycznymi.
Chirurgia małoinwazyjna to także endoskopia.

Są oddziały gdzie chirurdzy sami zajmują się endoskopią. Jest ich zresztą sporo. W naszym szpitalu mamy wydzieloną pracownię endoskopową, która wykonuje badania i zabiegi również na nasze potrzeby. Zarówno jeśli chodzi o górny odcinek przewodu pokarmowego, jak i dolny.
Z tej pracowni trafia do nas sporo pacjentów, przede wszystkim z nowotworami jelita grubego
To chyba jeden z najczęstszych nowotworów, który atakuje organizm?

Niestety, zapadalność na nie zwiększa się z roku na rok. Kilka razy
w tygodniu operujemy takich chorych. W skali tego roku to będzie już
ponad 100 przypadków. A przecież nie jesteśmy jedynym oddziałem
i szpitalem, który zajmuje się nowotworami tego typu. Pozostałe szczecińskie szpitale także mają takich pacjentów. W skali województwa,
to może być łącznie kilkaset osób. A moim zdaniem można byłoby całkowicie uniknąć nowotworów tego typu. Wyeliminować przez regularnie
przeprowadzane badania profilaktycznym jelita grubego. Podobnie jak
w przypadku raka szyjki macicy czy raka sutka. Aktualnie dobrze leczy
się np. guzy sutków, bo pacjentki coraz częściej i regularnie korzystają
z przesiewowych, profilaktycznych badań mamograficznych i z USG.
W przypadku nowotworów jelita grubego, można byłoby znacząco
zmniejszyć ich liczbę a nawet zupełnie uniknąć wykonując po 40. roku
życia badanie kolonoskopowe. Na początku co 5 lat, potem, jeżeli pojawią się polipy w jelicie, co 2, 3 lata. Niestety, świadomość naszego społeczeństwa jest jeszcze zbyt mała, wiedza na ten temat niedostateczna, słabo rozpowszechniana, aby pacjenci się garnęli do tych badań.
A są one kluczowe. Sam, dzięki temu, że namówiłem kilku moim znajomych do kolonoskopii i uratowałem im życie. W trakcie badań okazało
się, że w jelicie jest polip, który w ciągu kilku miesięcy przekształciłby
się w nowotwór. Zawsze pytam znajomych, w moim wieku i młodszych
czy juz zrobili sobie kolonoskopię. Podkreślam: to bardzo ważne badanie, które może uratować życie.
Nie jest ono zbyt przyjemne.

Dyskomfort towarzyszący badaniu można ograniczyć np. prosząc o zastosowanie dożylnego znieczulenia. W każdym razie jestem absolutnie
za tym, żeby to badanie często wykonywać. Dostęp do pracowni, które
je wykonują jest całkiem niezły. Jeżeli chce się je wykonać szybko, to
można to zrobić w gabinetach prywatnych. I nie jest to jakoś bardzo
kosztowne. Ale za mało mówimy o chorobach, nowotworach jelita grubego. Ludzie za mało o tym wiedzą. Sam miałem wielokrotnie robione to badanie. I naprawdę jest ono do przeżycia. Jest na pewno mniej
uciążliwe niż np. badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego,
czyli gastroskopia. Tam występuje taki moment podduszania się, odruchu gardłowego, nawet bólu w trakcie umieszczania endoskopu.
W przypadku kolonoskopii pojawia się tylko taki kolkowy ból spowodowany rozdęciem jelita przez powietrze.
Niektórzy wolą wykonać dziesięć razy USG jamy brzusznej niż raz
kolonoskopię.

USG jest komfortowym badaniem, ale ono nie zastąpi kolonoskopii.
Nie można się skupiać i bazować tylko na nim. USG nie wykryje zmian
nowotworowych w jelicie grubym. USG, czy tomografię wykonujemy
wtedy, kiedy mamy już potwierdzenie wystąpienia nowotworu i bardziej chodzi nam o obecność ewentualnych przerzutów. Są oczywiście
jeszcze badania kapsułkowe. Ale one chyba nie są dopuszczone do powszechnego stosowania gdyż NFZ ich nie refunduje. Poza tym w badaniu kapsułkowym raczej szuka się zmian w jelicie cienkim, tam gdzie
nie można dotrzeć ani enteroskopem (b. długi endoskop) od góry, ani
kolonoskopem od dołu.
Kto kwalifikuje się do operacji laparoskopowych?
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Są one przede wszystkim związane z chorobami wieku średniego lub
starszego. Nie operujemy 18–letnich modelek, które potem będą reklamowały bieliznę. Dziurka w powłokach o średnicy 5 milimetrowa, jedna
czy dwie, takim pacjentom ani nie szkodzi ani nie czyni jakiegoś wielkiego defektu kosmetycznego. Zabiegi laparoskopowe to trzy do pięciu
portów 5 i 12 milimetrowych. Trzy w przypadku wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego. Natomiast 4-5 wykonuje się przy bardziej
skomplikowanych operacjach jak np. refluks żołądkowego – przełykowego , czy resekcji któregoś z odcinków jelita grubego. Istnieją przeciwwskazania względne do zastosowania tej techniki. Są to przede wszystkim uprzednio przebyte zabiegi techniką klasyczną czyli z otwarciem
jamy brzusznej. Ze względu na istnienie licznych zrostów pomiędzy
narządami jamy brzusznej może nie udać się nam uwidocznić narządu,
który chcemy zoperować.
Od ubiegłego roku w szpitalu klinicznym nr 2 w Szczecinie funkcjonuje prawdziwe cudo techniki medycznej, czyli operacyjny robot da
Vinci.

Ministerstwo Zdrowia zakupiło trzy takie urządzenia – jeden trafił do
szpitala w Warszawie, jeden do Rzeszowa i jeden do naszego szpitala.
Tylko 16 ośrodków w Polsce dysponuje takimi robotami. To i tak jest
bardzo dużo. Przez całe lata funkcjonował tylko jeden, we Wrocławiu.
Wyprodukowała go amerykańska firma Intuitive Surgical, która powstała w Dolinie Krzemowej tylko po to, żeby produkować roboty chirurgiczne. Sam pomysł wyszedł z DARP-y – agencji zaawansowanych
technik wojskowych. Liczono, że być może uda się stworzyć urządzenie dzięki któremu będzie można dokonywać operacji blisko pola walki.
Czyli chirurg siedzi sobie gdzieś w bezpiecznym miejscu i dzięki robotowi umiejscowionemu w szpitalu polowym może operować. Okazało się to jednak mało praktyczne i wykonalne. Wtedy Amerykanie założyli firmę, która zaczęła rozwijać tę technologię robotyczne. To już
jest trzecia generacja takich urządzeń. Widziałem je wcześniej podczas
amerykańskich kongresów naukowych. Tam zawsze jest przygotowane
stoisko robotyczne. Można było sobie na takim urządzeniu poćwiczyć,
na symulatorach, fantomach. Kilka lat temu na konferencji w Salt Lake
City byłem chyba pierwszym Polakiem, który miał okazję zapoznać się
z tą trzecią generacją da Vinci, tą, którą teraz mamy w klinice. To droższa wersja, która może służyć zarówno urologom, chirurgom jak i ginekologom.
Czym się różni robot od laparoskopu?

Łatwiej jest dotrzeć robotem w miejsca gdzie jest ciasno np. w miednicy
– gdzie mamy prostatę, odbytnicę. Tam pracuje się nim lepiej i pozwala
on na większą precyzję ruchów. Ponadto okular robotowy jest oparty
o technikę 3D, czyli obraz jest przestrzenny i o dość wysokiej rozdzielczości. Przeszedłem podstawowe przeszkolenie robotyczne, ale nie
przeprowadzam tych zabiegów, gdyż jest u nas świetny specjalista od
tych operacji dr Krzysztof Kaseja. Do tej pory przeprowadziliśmy około
70 operacji robotycznych jelita grubego. Urolodzy mają na koncie, swoich zabiegów, znacznie więcej, około 140. Wykonują przeważnie dwie
lub trzy operacje w tygodniu. My jedną, czasami dwie. Ginekolodzy natomiast operują robotem macice.
To bardzo skomplikowane urządzenie?

Szkolenie dotyczące jego obsługi jest trudne, wieloetapowe i zakończone uzyskaniem certyfikatu. Odbywa się tylko i wyłącznie pod nadzorem
przedstawicieli producenta. Robot na stałe połączony jest z fabryką
poprzez internet. Dzięki temu producent widzi co się z tym robotem
dzieje. Oczywiście, nie podglądają operacji. Ale na bieżąco monitorują
jego stan techniczny. Operacje wykonywane robotem są dość długie
m.in. ze względu na stopień skomplikowania przygotowania do zabiegu. Są również bardzo drogie. Kilka robotów znajduje się w prywatnych
ośrodkach medycznych. Tam taka operacja np. prostaty kosztuje 50 tys.
złotych. I nie brakuje chętnych.
Jak bardzo kosztowna jest praca na da Vincim?

Koszt samych tylko narzędzi wykorzystywanych w jednym zabiegu to
około 15 tys. złotych. A są one tylko 10-krotnego użycia. Po osiągnięciu
tego limitu mikroczip zamontowany w narzędziu wie, że ono już więcej
nie może być użyte. I choć byśmy nie wiem jak go prosili, to robot nie
będzie działał. Dziesięć to dziesięć, koniec i do śmietnika. Wykorzystywane są także narzędzia jednorazowe, które są jeszcze droższe. Kosz-
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tują 1 – 2 tys. USD. Wyrzuca się je po jednym użyciu. Razem z robotem
otrzymaliśmy narzędzia do wykonania 300 – 400 operacji. I ten limit pomału zaczyna nam się kończyć. Liczyliśmy, że starczy nam to na dwa
lata a potem będzie można zabiegi rozliczać w ramach NFZ . Niestety,
nie doszło do tego. I na razie operacje robotyczne rozliczamy jako zwykłe operacje laparoskopowe. A to nawet nie pokrywa kosztów sprzętu
i amortyzacji.

mniejszy ból w okresie pooperacyjnym. Trafiali do nas pacjenci do
drugiego przeszczepienia, którzy już wcześniej mieli przeszczepioną
nerkę po przeciwnej stronie, ale przestała ona funkcjonować. Blizna po
tamtej operacji miała długość 25 centymetrów. Po operacji w naszym
ośrodku liczyła 5 -6 centymetrów. Niektórzy pacjenci wręcz nie wierzą,
że tę nerkę dostali. Taką technikę operacji można też oceniać w kategorii zabiegów małoinwazyjnych.

Nie.

Aktualnie nerki od dawców żywych pobieramy techniką laparoskopową
we współpracy z prof. Marcinem Słojewskim – kierownikiem Kliniki Urologii. W Polsce dotychczas była jedna próba pobrania nerki od dawcy
żywego z zastosowaniem robota. W niektórych ośrodkach na świecie
jest to rutyną. Myślę, że u nas wkrótce też to zrobimy. Tylko, że ilość
kandydatów na żywych dawców jest niewielka, a przy covidzie jeszcze
mniejsza.

NFZ tego nie refunduje.

Robotyka to przyszłość chirurgii?

To idzie jeszcze w innym kierunku, bardzo ciekawym zresztą – autonomii. Firma Intuitive Surgical, zbiera filmy, dziesiątki tysięcy zapisów
z operacji robotycznych zakładając pewnego rodzaju bazę operacji.
Żeby wypracować algorytm. Tak jak Tesla zrobiła z autonomicznym samochodem, tak być może stanie się z chirurgią. Z czasem może dojdzie
do tego, że chirurg będzie tylko obserwował poczynania robota, czy dobrze za niego pracuje. Myślę, że to kwestia najbliższych 10 lat.

Czy w takich przypadkach robot będzie miał zastosowanie?

Tylko?

Tak. Muszę też powiedzieć, że dzisiaj onkologia jest głównym beneficjentem chirurgii robotycznej. Natomiast, według mnie, chirurga z wieloletnim doświadczeniem , to onkologia z czasem odpadnie. Dlatego,
że nowotwory będą leczyć immunolodzy. Nie będzie wycinania dużych
części ciała, czy też narządów. W przypadku nowotworów na pewno
poprawi się diagnostyka, na pewno będą testy, które w sposób mniej
inwazyjny będą informować o rozpoczynającym się stanie chorobowym, powstającym nowotworze. Wtedy będzie podawane przeciwciało, albo będzie mobilizowany organizm do walki. Myślę, że to zajmie
jeszcze około 20 lat zanim takie możliwości się pojawią. Zawsze mówię,
również studentom , że w przyszłości na pewno już nie będzie wielkich
operacji onkologicznych. Tak jak nie ma już dzisiaj chirurgii choroby
wrzodowej żołądka. Bo w latach 80. ubiegłego wieku poznano mechanizm powstawania choroby wrzodowej, czyli helicobacter – bakteria,
która stoi za tą przypadłością. Dzisiaj choroba wrzodowa jest leczona
farmakologicznie przez gastroenterologów. Młodzi chirurdzy nie znają
operacji polegającej na przecięciu unerwienia żołądka, na robieniu plastyki odźwiernika, czy leczeniu rozstrzeni żołądka. Choroba wrzodowa
jako problem chirurgiczny zniknęła, może z wyjątkiem perforacji na bazie wrzodu. Pamiętam czasy kiedy na dyżurze potrafiliśmy zoperować
trzy do pięciu żołądków. Bo tyle było przypadków. Teraz tego nie ma.
Podobnie skończyła się chirurgia dróg żółciowych. W momencie kiedy zaczęto używać endoskopu do wziernikowania głównego przewodu
żółciowego rola chirurga się skończyła. Już nie zajmujemy się żółciowodem tak, jak kiedyś. Nie zakładamy drenów. Wszystkim zajmują się
endoskopiści, z korzyścią dla pacjenta. Bo zabieg wprowadzenia endoskopu jest zdecydowanie mniej obciążający dla pacjenta niż otwarcie
jamy brzusznej, nacinanie żółciowodu i łowienie kamieni. Dziś młodzi
chirurdzy nie potrafią robić takich zabiegów, które myśmy masowo wykonywali w latach 80. Choć czasami coś się takiego może się zdarzyć.
Ale chirurg, mimo wszystko, będzie miał jeszcze sporo do roboty.

Pozostaną niedrożności przewodu pokarmowego, przepukliny, urazy
jamy brzusznej, zapalenie wyrostka robaczkowego czy kamica pęcherzyka żółciowego których to chorób tabletkami nie da się wyleczyć.
Ale chirurgia pomału będzie odchodzić od onkologii. Może jeszcze za
mojego życia, choć nie zawodowego, to się skończy.
Czy laparoskopia znajduje zastosowanie np. w transplantologii?

Były próby przeszczepiania nerek przy użyciu laparoskopu, jak również robota. Uczestniczyłem w jednej z konferencji transplantacyjnej,
podczas której, Hindusi przedstawili 70 przypadków laparoskopowego
przeszczepienia nerek. U kobiet uzyskiwano dostęp poprzez sklepienie
pochwy, u mężczyzn poprzez minilaparotomię, a więc nacięcie powłok
długości 5-6 cm. Wtedy wstał pewien norweski transplantolog i stwierdził, że nie widzi powodów, aby sobie tak utrudniać operację, gdyż
można nerkę wszczepić również z tak niewielkiego nacięcia powłok
jamy brzusznej w sposób tradycyjny. To było chyba osiem lat temu.
Kiedy wróciłem do Szczecina zacząłem przeprowadzać operacje właśnie taką techniką. Jestem w stanie przeszczepić nerkę poprzez dostęp
o długości 5 – 6 centymetrów. Jest to oczywiście nieco mniej wygodnie, szczególnie dla asysty, ale dla pacjenta mniejsza rana to również
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Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Ostrowski – kieruje od ponad 20 lat Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. Doświadczony chirurg, nauczyciel akademicki oraz naukowiec. W latach 80. XX wieku był m.in.
kierownikiem program przeszczepiania nerek Szpitala Wojewódzkiego
przy ulicy Arkońskiej. Zorganizował pierwsze w Polsce biuro koordynacji ds. transplantacji. Był jednym inicjatorów powołania Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT) oraz współzałożycielem Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”.
Pomagał w utworzeniu ośrodków transplantacyjnych w Poznaniu
i Łodzi. W 2000 roku został powołany na kierownika kliniki Chirurgii
Ogólnej i Transplantacyjnej PAM. W 2007 Prezydent RP nadał dr hab. n.
med. Markowi Ostrowskiemu tytuł profesora. Jako kierownik kliniki był
promotorem 19 rozpraw doktorskich, opiekunem 5 prac habilitacyjnych
oraz doprowadził trzech swoich współpracowników do uzyskania tytułu profesora. Jego dorobek naukowy to prawie 400 prac oraz redakcja
kilku monografii. Wykonał tysiące operacji wchodzących w zakres chirurgii ogólnej w tym dużej części onkologicznych. Osobiście przeszczepił, bądź asystował, w ponad 1500 operacjach przeszczepienia nerek.
Od 2003 roku do 2020 był Konsultantem Wojewódzkim ds. Transplantologii. Od 2012 roku do 2015 zasiadał w Krajowej Radzie Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia.
rozmawiał: Dariusz Staniewski/foto: Jarosław Gaszyński
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Na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia życzymy Wam rodzinnego
ciepła i radości.
Niech to będzie czas odpoczynku
i wytchnienia.
Serdeczne podziękowania
za zaufanie wraz z życzeniami
pomyślności i zdrowia w Nowym Roku
składa zespół AMC Art Medical Center

Najlepsza wersja siebie
„Zawsze bądź pierwszorzędną wersją siebie, zamiast kiepską kopią kogoś innego” to słowa legendarnej aktorki i wokalistki Judy Garland, a także
motto, które przyświeca pewnemu miejscu na medycznej mapie Stargardu. Gabinety Medycyny Estetycznej doktor Beaty Pawelec to miejsce,
w którym każda kobieta znajdzie drogę do wydobycia swojego indywidualnego piękna.
Beata Pawelec jako lekarz i specjalista medycyny estetycznej, skupia
się przede wszystkim na tworzeniu zindywidualizowanych terapii, na
działaniach przeciwstarzeniowych i prewencyjnych, opóźniających
proces starzenia. Przykłada także dużą wagę do bezpieczeństwa, podkreślając, że tego typu zabiegi mogą wykonywać, tak jak ona, wyłącznie osoby z wykształceniem medycznym, znające doskonale fizjologię
i anatomię ludzkiego ciała. O swojej pracy, która jest jednocześnie pasją, a także o samej medycynie estetycznej i związanych z nią zabiegach, opowiedziała w rozmowie z nami.

Medycyna estetyczna cały czas się rozwija, proponując swoim
pacjentom co raz to skuteczniejsze rozwiązania. Co Panią najbardziej interesuje w tym zawodzie i jakie ma Pani podejście do swojej
pracy?
Moją pracę w dziedzinie medycyny estetycznej traktuję na równi
z pracą w szpitalu. Jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem
w zawodzie, nadal pracującym w publicznej służbie zdrowia, więc zawsze do swojej pracy podchodzę z odpowiedzialnością i pokorą. Dla
mnie każda osoba zgłaszająca się do gabinetu to nadal pacjent, a nie
klient. Zależy mi, by czuł się bezpiecznie i w pełni zaopiekowany. Wielką wagę przywiązuję do jego stanu zdrowia, a zabiegi medycyny estetycznej wykonuję jedynie wtedy, gdy są one dla konkretnego pacjenta
przede wszystkim bezpieczne.
Każdą wizytę zaczynam od zebrania wywiadu, często typowo lekar-
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skiego, ocenie potencjalnych przeciwwskazań, a następnie omówieniu
procedury zabiegowej. Zależy mi, by rozmowy z pacjentami miały formę dialogu, relacje opierały się na wzajemnym zaufaniu, a wizyty miały
formę długotrwałych relacji.
Jestem ogromnym przeciwnikiem „szybkich” wizyt, bez znajomości pacjenta. Przeraża mnie obecny trend traktowania zabiegów medycyny
estetycznej na równi z wizytami w salonie fryzur czy paznokci, wykonywanych w niewłaściwych warunkach sanitarnych, bez dokumentacji
medycznej, bez kontroli pozabiegowych i przez osoby nieuprawnione.
Odnosząc się natomiast do zagadnienia, które jest tematem moich
największych zainteresowań, to niewątpliwie jest nim proces starzenia organizmu i zmiany wyglądu zachodzące z wiekiem. Starzenie
się to bardzo ciekawe i złożone zagadnienie. Nie dotyczy tylko skóry.
To szereg zmian związanych z inwolucją tkanek, masy kostnej oraz
tkanki podskórnej. Osobiście uważam, że współczesna medycyna estetyczna nie może skupiać się tylko na wyglądzie skóry, a „dobra” medycyna uwzględnia zmiany zachodzące w wyglądzie związane także z trybem życia, chorobami, uwarunkowaniami genetycznymi, zaburzeniami
emocjonalnymi, stresem czy dietą. Jestem więc zwolennikiem zmian
prowadzonych na wielu płaszczyznach, często we współpracy z dietetykiem, psychologiem, trenerem personalnym, a przede wszystkim
kosmetologiem. Wówczas możemy opracować właściwy tryb postępowania i wdrożyć terapie łączone.

Zdrowie i uroda

Terapie łączone w medycynie estetycznej, o których Pani wspomniała, z pewnością wymagają dużego doświadczenia i wiedzy lekarza. Proszę powiedzieć, w jaki sposób dobiera Pani zabiegi składające się na dedykowaną terapię i jakie rodzaje zabiegów wchodzą
w ich skład?
W moim gabinecie każda terapia i każdy zabieg dobierany jest indywidualnie. Optymalnie na pierwszej wizycie oceniam stan skóry, tkanki podskórnej, warunki anatomiczne twarzoczaszki i omawiam swoje
spostrzeżenia z pacjentem. Staram się wszystko wytłumaczyć i ustalić
protokół zabiegowy, który najczęściej uwzględnia kilka zabiegów rozłożonych w czasie. Często stanowi połączenie metod iniekcyjnych i laseroterapii. Takie terapie łączone mają zawsze na celu zoptymalizowanie
końcowego efektu, powinny pozwolić uzyskać naturalny wygląd i działać prewencyjnie przeciwstarzeniowo.
Oczywiście plan taki musi uwzględniać szereg czynników takich jak
stan zdrowia, możliwości czasowe czy finansowe pacjenta. Terapie
łączone to nie ślepe podążanie za trendami, to indywidualnie dobrany
plan zabiegowy, wymagający często czasu i cierpliwości, ale dający najlepsze efekty. Pamiętajmy, ze „ nie ma drogi na skróty do celu, do którego warto dojść”, a medycyna estetyczna do bieg długodystansowy,
a nie sprint.
Filozofia, która przyświeca Pani gabinetowi gwarantuje zastosowanie jak najnowszej wiedzy w połączeniu z nowoczesnymi technologiami. A wszystko po to, by wydobyć to niepowtarzalne i unikane
piękno każdego z nas.

Tak, w mojej pracy staram się sięgać po sprawdzone i pewne produkty,
najlepiej takie, których działanie zostało poparte badaniami naukowymi. Stąd moja ogromna miłość do stymulatorów tkankowych, medycyny regeneracyjnej i laseroterapii.

Podobnie jest chyba z samą atmosferą związaną z wizytą w Pani gabinetach. Przykłada Pani duża wagę do bezpieczeństwa zabiegów.

Gabinety zostały stworzone z myślą o zapewnieniu poczucia komfortu, bezpieczeństwa i intymności zabiegów. Pacjenci przyjmowani są
w sposób gwarantujący optymalny czas na precyzyjne przeprowadzenie zabiegu, konsultację i kontrolę pozabiegową. Choć może nie wszystkim to odpowiada, w mojej pracy wciąż jestem lekarzem, a nie „koleżanką” od powiększania ust.
Rozszerzyła Pani niedawno ofertę swoich gabinetów o kosmetologię.

Tak, gabinety wypełniły się nowymi sprzętami i ciekawą ofertą zabiegów na twarz i ciało, które mogą stanowić uzupełnienie przeprowadzanych przeze mnie zabiegów oraz zupełnie osobnych procedur, takich
jak radiofrekwencja mikroigłowa, oczyszczanie wodorowe czy endermolgia. W moich gabinetach pracują kosmetolodzy z odpowiednim
przygotowaniem merytorycznym i wykształceniem.
Ukończyła Pani Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny). Na rynku szczecińskim, z jednej strony - wydawać by się mogło - nie brakuje nowych gabinetów,
a z drugiej każdy nowy znajduje swoje miejsce i grono oddanych pacjentów. Pani jednak wybrała na swoją działalność Stargard.

Stargard jest bardzo wdzięcznym miastem do prowadzenia tego typu
działalności. Jego kameralność i spokój przyciągają pacjentki ze Szczecina i okolic, które szukają oddechu i odpoczynku od zgiełku dużego
miasta, a także poczucia intymności zabiegów.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Ewelina Prus, materiały prasowe

Os. Centrum, 11 Listopada 38/U5, Stargard
+48 883 119 666 | kontakt@beata-pawelec.pl |
dr_pawelec

Sprawne ciało to zdrowe ciało
Ruch i aktywność fizyczna to modny i zdrowy trend. Większość z nas stara się być aktywnym fizycznie, często za wszelką cenę… Jednak co w momencie, kiedy nasze ciało odmawia spełnienia naszych oczekiwań i po prostu nie nadąża za wyzwaniami?

Nie musimy wyczynowo uprawiać sportu, by doznać kontuzji, wystarczy czasem, że się niewłaściwie schylimy. Właściwie cały czas jesteśmy
narażeni na wszelkiego rodzaju urazy – nawet siedząc przy biurku przed
monitorem komputera. Wrogiem dla naszego ciała jest także stres, który potrafi dokonać spustoszenia w naszym organizmie.
Pomoc bez ingerencji

W tych wszystkich przypadkach niezwykle wartościowa jest pomoc rehabilitantów. To również dzięki rehabilitacji możemy utrzymać nasze
ciało w dobrej, zdrowej formie. – Przede wszystkim, co warto podkreślić, rehabilitacja nie jest ingerencją w organizm poprzez leki czy różnego rodzaju zabiegi – tłumaczy Sebastian Kwiatkowski, dyplomowany
fizjoterapeuta ze szczecińskiej kliniki ST Medical Clinic. – To finalne
uzupełnienie całego procesu leczenia. Dzięki rehabilitacji jesteśmy
w stanie zrobić wiele dobrego z naszym ciałem, bez żadnej „sztucznej”
ingerencji. Sama rehabilitacja często powinna stanowić podstawę prowadzonej kuracji, najważniejsze jest bowiem przepracowanie zaistniałego problemu. Na przykład ból jest sygnałem od naszego ciała, że coś
jest nie tak. To nie sztuka wziąć tabletkę i mieć spokój na kilka dni. Ważne, żeby zidentyfikować przyczynę – dodaje.
Rehabilitacja jako dziedzina medycyny jest zazwyczaj kojarzona
ze sportowcami, bądź osobami, które uległy wypadkowi i muszą wrócić
do formy. Jednak w rzeczywistości jest nieco inaczej. – Kiedy zaczyna-
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łem swoją karierę rehabilitanta, myślałem, że na fizjoterapię trafiają
jedynie osoby starsze lub po wypadku – mówi Sebastian Kwiatkowski.
– W rzeczywistości rehabilitacja dotyczy nas wszystkich. Trafiają na nią
dzieci i to już od pierwszych dni życia. Przesłanką do takiej rehabilitacji mogą być komplikacje poporodowe. Często przychodzą też kobiety
z problemami po cesarskim cięciu czy osoby pracujące w trybie siedzącym. Grono pacjentów jest szerokie, a o potrzebie odwiedzenia specjalisty z tej dziedziny możemy nawet nie zdawać sobie sprawy.
Kompleksowe podejście do zdrowia

Sebastian Kwiatkowski w ST Medical Clinic stoi na czele działu specjalistów zajmujących się rehabilitacją. Dział ten ściśle współpracuje z innymi lekarzami specjalistami tejże kliniki. – Wraz z rozwojem medycyny
jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że wszystkie dziedziny medyczne są ze sobą ściśle powiązane – mówi fizjoterapeuta. – Ortopeda potrzebuje diagnostyki, aby zbadać skalę problemu pacjenta. Następnie,
w zależności od potrzeby, skierować do rehabilitanta albo na zabieg.
W naszej klinice cały zespół współpracuje ze sobą tak, aby pacjent
miał zapewnioną kompleksową opiekę. To niezwykle ważne podejście
do kwestii związanych z naszym zdrowiem, dobrym samopoczuciem
oraz satysfakcją z leczenia.
ST Medical Clinic posiada bogato wyposażoną pracownię diagnostyczną. Na miejscu możemy poddać się niezbędnym badaniom, klinika
Zdrowie i uroda

wyposażona jest w cyfrowe RTG oraz USG. – Takie technologie pozwalają między innymi na identyfikację wielu nieprawidłowości biomechanicznych naszego ciała czy zlokalizowanie urazów, zarówno nowych,
jak i tych źle wyleczonych – wyjaśnia Sebastian Kwiatkowski. – Dzięki
temu, po odbytej konsultacji lekarskiej, pacjent może zostać skierowany na dalsze badania w trybie natychmiastowym. Zabiegi z zakresu
ortopedii, neurochirurgii, chirurgii ręki, chirurgii ogólnej oraz flebologii
odbywają się na nowoczesnej sali operacyjnej. W zakresie zabiegów
ST Medical Clinic świadczy pełną opiekę medyczną wraz z pobytem pacjenta po zabiegu. W klinice znajduje się również wyposażona w nowoczesne sprzęty sala rehabilitacyjna.

Sebastian Kwiatkowski,
koordynator
działu rehabilitacji
ST Medical Clinic

Jak mówi pan Sebastian, klinika umożliwia pacjentom skuteczny sposób, aby zmienić swój tryb życia na zdrowy i w pełni świadomy. – Zapewniamy kompleksową obsługę pacjenta, czyli wykonujemy pełną diagnostykę na miejscu, a lekarze specjaliści przeprowadzają konsultacje.
W razie potrzeby można również poddać się zabiegom operacyjnym.
W skład zespołu medycznego ST Medical Clinic wchodzą wysoko wykwalifikowani ortopedzi, neurochirurdzy, chirurdzy ręki, chirurdzy ogólni, flebolodzy, neurolodzy, kardiolodzy, reumatolodzy, dietetycy, psycholodzy, specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej oraz medycyny
sportowej. Taka kadra zapewnia pomoc niemal w każdej dziedzinie.
ST Medical Clinic wyróżnia się na rynku szczecińskim kompleksowością
usługi medycznej i działa w imię motto przyświecającego klinice: „Jedno miejsce, wszystkie możliwości”.

autor: Aneta Dolega/foto: Sławomir Trojanowski Este Studio
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Akademia stylu i rozwoju (szkolenie polegające na metamorfozach). foto: Fotoroko
Daniel Stokowiec

Samorozwój z dofinansowaniem

Coraz częściej można usłyszeć o konieczności kształcenia ustawicznego, ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji. Czy to aż tak bardzo
istotne, jak się mówi? Owszem! Nasza świadomość rośnie, a wraz z nią coraz więcej analizujemy i pokonujemy kolejne przeszkody, aby dojść do
celu. Rozwój osobisty, określenie ścieżki kariery, podnoszenie poprzeczki i zdobywanie kompetencji to klucz do sukcesu w biznesie.

Wybierz szkolenie dla siebie lub swoich pracowników

Akademia Gawęcki organizuje szkolenia w zakresie fryzjerstwa damskiego i męskiego, szeroko pojętych trendów w koloryzacji, ale nie
tylko. Znajdziemy tutaj szkolenia z branży beauty prowadzone przez
specjalistów i kosmetologów. Mamy możliwość wybrać się na szkolenia
rozwojowe, metamorfozy i wiele innych, które gwarantują sukces na
stanowisku pracy, ale także w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Współpracujący z Akademią szkoleniowcy to nierzadko pomysłodawcy autorskich technik i rozwiązań w swoich branżach!
Najbliższe zaplanowane szkolenia:

– szkolenia fryzjerskie: koloryzacja, strzyżenie, strzyżenie męskie,
barber
– makijaż permanentny

Skorzystaj z dofinansowania

Akademia Gawęcki to idealne miejsce, do którego możecie skierować
swoich pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji. Co więcej, na
szkolenia w Akademii możecie uzyskać dofinansowanie. Akademia Gawęcki posiada certyfikat SUS 2.0 i najwyższą możliwą ocenę wystawioną przez uczestników już zakończonych szkoleń. Nowy rok to idealny
czas, by podjąć kroki w stronę rozwoju.

GAWĘCKI

Z takich właśnie założeń wychodzi Akademia Gawęcki, czyli akademia
szkoleniowa, w której na pierwszym miejscu postawione jest kryterium jakości. Wszystkie organizowane szkolenia, które wychodzą spod
skrzydeł Akademii, charakteryzują się dopracowaniem w najdrobniejszych szczegółach. Uczestnicy mają szansę rozwinąć się w zakresie
kompetencji twardych i miękkich, wypracować w sobie wiele cech, które do tej pory istniały jedynie w zalążku i posiąść wiedzę niezbędną do
dalszego rozwoju w biznesie.

POSZUKUJESZ
DOFINANSOWANEGO
SZKOLENIA
z fryzjerstwa, beauty, rozwoju?

– stylizacja paznokci
– masaż
– make up dla osób początkujących w branży oraz zaawansowanych
– metamorfozy i rozwój osobisty

szkolenia@akademiagawecki.pl
511 083 312
Akademia Gawęcki

Akademia Gawęcki
Szczecin, al. Wojska Polskiego 20 (wejście od ul. Bogusława)
Manager szkoleń: +48 511 08 33 12
www.akademiagawecki.pl
/AkademiaGawecki |
@akademiagawecki

Ekspert radzi
Panie Doktorze,

W okresie dojrzewania miałam problemy ze skórą. Teraz część
z nich już minęła, ale zostawiły po sobie ślad w postaci blizn potrądzikowych. Chciałabym wreszcie się ich pozbyć. Jakie są w tym
zakresie możliwości w Państwa klinice?
Dagmara

Dzień dobry,
Blizny potrądzikowe to częsty problem, z którym zmagają się pacjenci
trafiający do naszej Kliniki. W wielu przypadkach powodują kompleksy
i wpływają na obniżenie samooceny. Oczywiście mamy w swojej ofercie
skuteczne sposoby terapii tego problemu i należy do nich laseroterapia. Najlepsze efekty uzyskuję stosując lasery frakcyjne w połączeniu
z czynnikami wzrostu z własnego osocza bogatopłytkowego. Światło
lasera powoduje kontrolowane mikrouszkodzenia tkanki, dzięki czemu
uruchamiane są w skórze procesy naprawcze i regeneracyjne. W efekcie stopniowo wygładza się jej powierzchnia, a także znikają wszelkie
niedoskonałości. W związku z różnym obrazem klinicznym blizn i różnorodnością rodzajów laserów frakcyjnych oraz ich oddziaływania na
skórę, proponuję indywidualny dobór lasera do problemu podczas konsultacji u specjalisty.

Dzień dobry,

Mam duży, kolorowy tatuaż na udzie. Czy można usunąć tylko fragment kolorowego tatuażu, a pozostałą część zostawić?
Magda

Nowoczesna laseroterapia tatuażu pozwala pozbyć się całego - lub precyzyjnie tylko jego fragmentu - praktycznie w każdym kolorze. Bezpieczeństwo i skuteczność to najważniejsze aspekty zabiegu laserowego.
Lasery takie muszą spełniać kryteria najkrótszego możliwego czasu
trwania impulsu np. pikosekundowego oraz odpowiedniej długości
fali, która warunkuje absorpcję barwnika. Oznacza to, że nie każdy laser pikosekundowy poradzi sobie z konkretnym kolorem tatuażu, gdyż
potrzebuje on odpowiedniej długości fali. Z mojego doświadczenia z laserami pikosekundowymi wynika, iż prawidłowy dobór rodzaju lasera
i parametrów, daje możliwość skutecznego usunięcia lub zredukowania
pod tzw. cover każdego rodzaju tatuażu.
Pozdrawiam
Piotr Zawodny

Pozdrawiam
Piotr Zawodny
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ATELIA NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z ZESPOŁEM ŻYCZY W NADCHODZĄCYM 2022
NADZIEI W SERCACH, SPEŁNIENIA MARZEŃ, DOBRYCH RELACJI Z NAJBLIŻSZYMI.
ŻYCZYMY PAŃSTWU TAKŻE WIELE RADOŚCI, SPEŁNIENIA
W KAŻDYM ASPEKCIE ŻYCIA, MIŁOŚCI, SUKCESÓW W CAŁYM 2022 ROKU.

Daniel Źródlewski
Kulturoznawca, animator i menedżer kultury, dziennikarz prasowy oraz telewizyjny,
konferansjer, PR-owiec. Rzecznik prasowy
Muzeum Narodowego w Szczecinie, związany także z Przeglądem Teatrów Małych
Form Kontrapunkt w Szczecinie oraz świnoujskim Grechuta Festival. Założyciel
i reżyser niezależnego Teatru Karton.

Recenzje teatralne
„Tu rządzą lalki”, reż. Artur Romański
Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

„Tu rządzą lalki” to efektowny musical z kilkunastoma utworami napisanymi przez znanych i uznanych dramaturgów oraz tekściarzy.
Wśród autorów są: Anna Andraka, Artur Andrus, Artur Barciś, Marta Guśniowska, Szymon Jachimek, Tomasz Jachimek, Kuba Kapral, Katarzyna
Matwiejczuk, Magdalena Mrozińska, Malina Prześluga, Michał Walczak
oraz Magda Żarnecka. To znakomite teksty, składające się na swoisty
przewodnik po „duszy” teatru lalkowego, a wręcz wyczerpującą instrukcję obsługi tej formy scenicznej sztuki. Bez cienia wątpliwości to kapitalny materiał edukacyjny (vide świetna opowieść o teatralnych „przedmiotach” Maliny Prześlugi). Szkoda, że całość została sprowadzona
właściwe do kompilacji piosenek, gdzie każda poprzedzona jest jedynie
krótkim wprowadzeniem. Zabrakło przełamania tego rytmu. Zabrakło
dramaturgicznej nici, która by całość ze sobą zszyła. Otrzymujemy, owszem pyszne widowisko, lecz niestety pozbawione opowieści czy linearnej historii. Obawiam się także, że wiekowe „widełki” zaproponowane
przez twórców, są poważnym błędem. To spektakl dla młodzieży, także
starszej i bardzo starszej (sic!). Dla siedmioletnich dzieciaków rzecz będzie niezrozumiała.
„Tu rządzą lalki” to uczta dla zmysłów. Reżyser Artur Romański niczym
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malarz tworzy kilkanaście scen-obrazów. Każda ze scen w innym stylu
– jest trochę realizmu, romantycznego symbolizmu, ale też abstrakcji,
kubizmu i konceptualizmu. Znakomicie w takim teatralnym patchworku
odnaleźli się aktorzy. Romański skrzętnie wykorzystał ich umiejętności
– te zgodne z emploi i te od niego odległe. Udało mu się stworzyć zgrany, zgodny i bardzo równy zespół. Wszyscy brawurowo sprawni ruchowo i wokalnie.
Bardzo dobrą pracę wykonali członkowie Grupy Mixer. Ich pomysły
scenograficzne, a zarazem kostiumy, stanowią siłę tego spektaklu
– zachwyca wieloręczna suknia czy arcydługie ręce, bawią uproszczone mupety, przeraża monstrualna marioneta, urzekają wykorzystane
materiały (ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich świecidełek).
Nienachalnym dopełnieniem wizualnej całości są ascetyczne animacje
Przemka Żmiejki. Z wyczuciem całość w ruch wprawiała choreografka
Paulina Andrzejewska-Damięcka. A ów ruch wprawiony jest w rytm muzyki Tomasza Lewandowskiego (wykonanie na żywo, oprócz kompozytora–dyrektora: Tomasz Nawrocki, Paweł Rozmarynowski, Michał Starkiewicz). Niejedna z piosenek nosi znamiona przeboju. Takim też będzie
ten spektakl… To, obok wspomnianej wartości edukacyjnej, artystyczna
wizytówka możliwości Pleciugi. To niezwykle kolorowe i dynamiczne
widowisko, pełne zachwycających teatralnych czarów i aktorskich popisów. Prestiżowe 4/6.
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Wszystko,
co nam się przytrafia
ma sens
Urzeka głosem, hipnotyzuje spojrzeniem. Chociaż Anita Lipnicka ocenia siebie jako antygwiazdę,
każdą jedną piosenką na długi czas wdziera się w serca słuchaczy. Jej przeboje są ponadczasowe,
a głębia treści i towarzysząca im refleksja pomogły w wielu przełomach i na życiowych zakrętach.
Stając przed szczecińską publicznością „Intymnie”, w zjawiskowym ogrodzie, w którym zamiast śpiewu ptaków słychać smyczkowe trio po raz kolejny zafundowała fanom niesamowite przeżycie.

25 lat na scenie powoduje ogromny bagaż doświadczeń. Czy dziś,
gdyby mogła pani cofnąć czas zmieniłaby pani przebieg kariery?

Nie zastanawiam się w ten sposób nad życiem. Jestem osobą, która niechętnie patrzy wstecz i ten jubileusz zmusił mnie, aby obejrzeć
się przez ramię i spróbować dokonać podsumowań. Nie zmieniłabym
jednak niczego, wyznaję teorię, że wszystko, co nam się przytrafia
ma sens nawet jeśli w danej chwili wydawać by się mogło inaczej – to,
że znajdujemy się w danym miejscu, jest konsekwencją kolejnych kroków, a każde zdarzenie jest częścią większej układanki, która ma logiczny sens.
Świadomość, ile upłynęło czasu inspiruje do kolejnych działań?

Raczej odwrotnie (śmiech)! To świętowanie trochę mnie zatrzymało w myśleniu o czymś nowym, a to z uwagi na fakt, że wyruszyłam
w jubileuszową trasę tuż przed pandemią. W wyniku zamrożenia na
długi czas muzycznej branży koncerty były wielokrotnie przekładane.
W konsekwencji moje 25-lecie zmieniło się 27-lecie! Przez ostatnie dwa
lata cały czas jestem skupiona na kolejnych działaniach związanych ze
wspominaniem, a nie patrzeniem do przodu. Powoli zbliżamy się jednak
do końca trasy INTYMNIE, której podsumowaniem będzie dwu płytowy
album z premierą w grudniu. Wyjątkowe wydawnictwo w mojej karierze – materiał live zarejestrowany w wersji CD plus DVD! – czegoś takiego jeszcze nie miałam, więc cieszę się, że nadarzyła się fantastyczna
okazja do realizacji podobnego przedsięwzięcia.
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Jakie były kulisy powstania albumu i trasy koncertowej „Intymnie”?

Album jest owocem spotkań z pewnymi ludźmi, których pewnie nigdy
bym nie poznała, gdybym nie podjęła wcześniej określonych decyzji,
między innymi o zmianie managementu. To idealnie obrazuje moje
przekonanie, że wszystko dzieje się po coś. Nie byłoby także tego wydawnictwa, gdyby nie pandemia, więc są i jej jasne strony. Trasa Intymnie w początkowym założeniu miała zawierać 25 koncertów na 25 lat.
Spotkała się jednak z tak olbrzymim zainteresowaniem publiczności,
że w efekcie zagramy ich w sumie ponad 50! I to po części sami moi
fani sprowokowali nagranie albumu live, będącego pamiątką tych spotkań. Po każdym koncercie otrzymywałam mnóstwo wzruszających
komentarzy i sygnałów, że warto nagrać jeden z koncertów i wydać go
w formie DVD. Zarówno cała ta trasa jak i realizacja marzenia o dwupłytowym albumie jest wynikiem mojej współpracy z What If Management
– Moniką Małyszek i Pawłem Talagą, których entuzjazm i serce, jakie
angażują w kolejne nasze wspólne przedsięwzięcia jest nieoceniony.
Towarzyszy pani na scenie smyczkowe trio – co spowodowało,
że zaprosiła pani tych artystów do współpracy?

Chciałam, aby trasa „Intymnie” była bardzo osobista, konfesyjna,
w której miałabym przestrzeń, by nie tylko śpiewać, ale też dużo opowiadać o swoich piosenkach, w jakich okolicznościach powstawały,
jakimi zdarzeniami były inspirowane. Chodziło mi o stworzenie nie tylko optymalnych warunków akustycznych, ale także unikalnej oprawy
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wizualnej dla całego przedsięwzięcia. Na każdej scenie, gdzie się pojawiam, zakwita mój ogród, w którym prezentuję utwory z przekroju
mojej twórczości w odsłonie akustycznej, bez użycia żadnych instrumentów elektrycznych, po to by jeszcze bardziej skrócić dystans między mną, a publicznością, co powoduje, że nawet w dużej sali robi się
kameralnie.
Wydaje mi się, że pomiędzy panią, a publicznością nigdy nie było
dystansu. Panią publiczność uwielbia!

Bardzo mi miło! Faktycznie od początku kariery miałam problem z byciem „gwiazdą”, z pozowaniem, pokazywaniem siebie jako osoby nieosiągalnej i wykreowanej. Im dłużej jestem na scenie, tym bliżej mi do
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publiczności. Muszę przyznać, że najbardziej lubię małe sale, w których
mam ludzi na wyciągnięcie ręki. Tak się znacznie lepiej czuję niż na wielkich estradach przed morzem anonimowych osób. Gubię się w takich
sytuacjach.
Co daje bliski kontakt?

Powoduje rodzaj wspólnego przeżycia, tworzy wyjątkową więź, kiedy
możemy się wszyscy spotkać w dźwiękach i słowach. Największą magią
mojego zawodu jest kreowanie czegoś z niczego, czasem czuję się, jak
magik, który nagle wyciąga królika z kapelusza. Tak myślę o tworzeniu
piosenek – to są czary! Muzyka jest też dla mnie azylem, takim osobistym obszarem, gdzie mogę być sobą – bez względu na to, co dzieje się
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w moim życiu prywatnym, czy jest zamężna, czy samotna, czy jest mi
źle, czy dobrze, czy trapią mnie rodzicielskie troski – gdy spotykam się
w muzyce z moimi przyjaciółmi jestem tam na 100 procent. I to jest tylko moje. Tam są ważne różnice kulturowe, charakterologiczne, nie ma
znaczenia wiek, wszyscy jesteśmy równi i robimy coś razem. I to jest
piękne.
Jako artystka jest pani symbolem niezłomności i wysokiego poziomu. Zdarzały się naciski, że warto coś zmienić, aby lepiej się sprzedawało?

Oczywiście, nie żyję w próżni. Jako twórca jestem związana z wytwórniami, managementami, osobami, które odpowiadają za efekt końcowy tego co robię, często mierząc poziom sukcesu słupkami sprzedaży.
Wielokrotnie musiałam walczyć o swoje i zderzać się z sytuacją, gdy
ktoś usiłował narzucić mi swoje wyobrażenia, próbując wymóc bym
zrobiła coś inaczej. Wiem, że są artyści, którzy się w tym odnajdują,
sami wiedzą, jak zagrać, jak wykreować siebie, aby coś się sprzedało.
Ja nie mam do tego talentu, po mnie wszystko widać. Nie jestem handlarą, nie potrafię niczego sprzedać, stąd na moich social mediach rzadko
taguję marki czy firmy. Jeśli to robię to tylko dlatego, że jestem do czegoś przekonana lub nawiązałam współpracę np. z projektantem, który
podarował mi suknię budzącą mój zachwyt. Absolutnie nie jestem osobą, która za pieniądze będzie wrzucać sponsorowane posty z produktami – czasem zazdroszczę ludziom, którzy to potrafią. To samo tyczy
się mojego życia na scenie, wychodzę na nią jako ja, nie udając kogoś
innego.
Która z piosenek z albumu „Intymnie” jest dziś najbliżej pani?

Część z nich powstała bardzo dawno, napisałam je jako młoda osoba.
Z niektórymi nie mam już żadnej wspólnej linii i styku, nie czuję ich.
Ale są takie, które kocham do tej pory, jak „Piękna i rycerz” – wciąż
magiczna, pomimo że nie jestem już z chłopakiem, dla którego ją na-
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Systemy fotowoltaiczne
najwyższej jakości
Niezawodny sprzęt
fotowoltaiczny

Renomowane marki
z Niemiec i Austrii

Bezinwazyjny montaż

Proste rozliczenia
z zakładem energetycznym

Rata kredytu =
rachunek za prąd

Gwarancja do 30 lat

pisałam. Z resztą ja stworzyłam wiele miłosnych pieśni dla autentycznie żyjących konkretnych osób, z którymi dziś już nic mnie nie łączy
i do tej twórczości wracam z sentymentem. Myślę, że z tej płyty najbardziej piosenka „Ptasiek”, która była dla mnie ważna z osobistych względów. Bardziej świeże utwory są bliższe temu, kim dziś jestem – piosenki
nad którymi obecnie pracuję opowiadają o tym, co dzieje się ze mną
w tym momencie, a publiczność jak zwykle pozna je z opóźnieniem,
chociaż ja wewnętrznie żyję nimi teraz.
Wróciła pani do Szczecina z koncertem w wyjątkowej oprawie
w murach Filharmonii. Takie uzupełnienie scenografii sobie pani
wyobrażała i kto odpowiadał za bajeczną scenerię?

„Sprawcą” scenografii ogrodu, który zakwitł w Filharmonii jest Paweł
Talaga. Mam wielkie szczęście, że nie tylko jeździ z nami na koncerty
ogarniając je od strony technicznej, ale też jest bardzo uwrażliwiony
estetycznie, pomaga mi się odpowiednio ubrać, robi mi przed koncertami fryzury i także własnoręcznie rozkłada nasz ogród, który za każdym
razem wygląda inaczej, to żywy organizm dostosowujący się do wymiarów i kształtu danej sceny. Jestem pełna podziwu!
Magia scenografii tkwi w państwa zaangażowaniu?

Tak chcieliśmy, tak sobie wymyśliliśmy i magią jest to, że jestem dziś
z ludźmi, którym też się chce spełniać te moje wizje...

rozmawiała: Dagmara Rybicka / foto: Anita Kapelewska

foto: materiały prasowe

BAROKOWE ŚWIĘTA
„Akademie für Alte Musik z Berlina stworzyła wysmakowany program
„Barokowe Boże Narodzenie”, w którym można podziwiać bogato
dekorowaną, pełną melodycznych ozdobników muzykę wielkich mistrzów, tworzoną wokół tych radosnych świąt. Założona w Berlinie
w 1982 roku Akademie für Alte Musik Berlin (w skrócie Akamus) jest
obecnie uznawana za jedną z najlepszych na świecie orkiestr kameralnych, które grają w oparciu o źródła historyczne i odnoszą na tym polu
nieprawdopodobne sukcesy. Akamus jest stałym gościem na najważniejszych europejskich i międzynarodowych scenach koncertowych.
Orkiestra regularnie koncertuje w USA i Azji. Zespół jest centralnym
filarem życia kulturalnego Berlina. Akamus daje około 100 występów
rocznie w różnych obsadach, od zespołów kameralnych po orkiestry
symfoniczne. Tworzy niezapomniane interpretacje pod kierunkiem
swoich mistrzów: Bernharda Forcka, Georga Kallweita i Stephana
Maia.
Filharmonia Szczecińska, 19 grudnia, godz. 17
reklama
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NOWOROCZNA
„KRAINA UŚMIECHU”
Opera na Zamku zaprasza na powitanie Nowy Roku w towarzystwie
muzyki Franza Lehára. „Krainę Uśmiechu” uważa się powszechnie za
szczytowe osiągnięcie operetki wiedeńskiej lat dwudziestych XX wieku. Dzieje nieszczęśliwej miłości wiedeńskiej hrabianki Lizy i chińskiego księcia Su Czonga ilustruje muzyka pełna melodycznej słodyczy,
emanująca egzotyką i bogactwem barw. Choć wszystkie arie i duety
operetki osiągnęły wielką popularność, to nic nie przyćmiło tenorowej
arii „Twoim jest serce me”, będącej ozdobą repertuaru największych
głosów w historii wokalistyki. Podczas wieczoru noworocznego usłyszymy wersję koncertową operetki.
Szczecin, Opera na Zamku, 31 grudnia

foto: materiały prasowe

SZANCER NA ZAMKU

MISTERIUM ŚWIATŁA

To magiczna wyprawa do krainy wyobraźni dla dzieci i dorosłych, czyli
świat twórczości Jana Marcina Szancera. Wybitny twórca ilustracji literatury dziecięcej, człowiek-instytucja o niebywałym talencie, znany
doskonale wszystkim, którzy wychowali się na wierszach Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Obrazy wykreowane przez Szancera ukształtowały wyobraźnię kilku pokoleń dzieci i młodzieży. To dzięki jego pracom
i niezwykłej pomysłowości wiemy jak wyglądał Pinokio, Calineczka,
bohaterowie bajek J.Ch Andersena czy legendarny Pan Kleks. Trudno
wyobrazić dziś sobie te i wiele innych postaci inaczej niż na ilustracjach autorstwa Szancera. Wystawa „Szancer, wyobraź sobie!”, zabiera widzów do świata znanego z bajek, a także opowiada o życiu twórcy
– to opowieść o losach artysty oraz skomplikowanych i dramatycznych
doświadczeniach polskich Żydów w XX wieku.

Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu jest nową wystawą stałą Muzeum Narodowego w Szczecinie, prezentującą sztukę
średniowieczną z terenu historycznego Pomorza od XII w., gdy w latach 20. zakończył się ostatecznie proces chrystianizacji, do kolejnej
transformacji religijnej tych obszarów, związanej z przyjęciem reformacji w 1534 roku. Prezentowane na wystawie zabytki w zasadniczej
części pochodzą z pomorskich kościołów. Niegdyś związane były
ze sprawowaniem kultu i obrzędów religijnych, odzwierciedlały idee
średniowiecznej myśli chrześcijańskiej, a także zaspokajały religijne
i społeczne potrzeby wyznawców oraz fundatorów. Twórcy tych dzieł,
dziś anonimowi, funkcjonowali w ramach warsztatów, wędrowali po
Europie i rozpowszechniali trendy artystyczne lub co typowe dla późnego średniowiecza osiedlali się w miastach i zakładali cechy rzemieślnicze. Głównym akcentem wystawy jest imponujący rozmiarami, a zarazem subtelny w wyrazie Krucyfiks Kamieński – perła kolekcji sztuki
średniowiecznej szczecińskiego muzeum.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, do 20 marca 2022 roku
reklama
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Szczecin, Muzeum Narodowe, ul. Wały Chrobrego 3

autorka plakatu: Karolina Babińska
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www.artgalle.pl
ODLOT
Spektakl na podstawie poematu dramatycznego Zenona Fajfera reżyseruje Anna Augustynowicz, premiera – 13 grudnia 2021 roku na Dużej
Scenie Teatru Współczesnego w Szczecinie. Pasażerki i pasażerowie
Sławnych Linii Lotniczych Dawne Bohatery wznoszą się w niebo. Tytułowy „Odlot” nie jest jednak tylko relacją z podniebnej podróży, ale
przede wszystkim opowieścią o narodowym stanie ducha – po katastrofie smoleńskiej i zbiorowych koszmarach z ostatnich lat. Według
portalu teatralia.com.pl autor “Odlotu” miesza style i poetyki, komponując utwór jednocześnie ironiczny i przenikliwy, w którym wulgarną
mięsistość codzienności łagodzi poetycką czułością. Nowatorska forma tej opowieści wprowadza odbiorcę w przestrzeń teatru książki wyzwolonej z wszelkich konwencji, w duchu liberatury – zainicjowanego
przez jej autora nurtu współczesnej awangardy literackiej.
Teatr Współczesny, Duża Scena, 16, 17 grudnia, godz. 19

i otwarta pracownia ceramiczna
Galeria
sztuki współczesnej
SIŁA KOBIET
Wystawa jest kontynuacją Festiwalu DUOS zainicjowanego przez
szczecińską Akademię Sztuki i realizowanego we współpracy z: Muzeum Narodowym w Szczecinie, Pwani University w Kilifi, Università
degli Studi w Maceracie, Kenyatta University w Nairobi oraz Distant
Relatives Events Limited w Kilifi jako część projektu TPAAE. Jego głównym celem jest wymiana doświadczeń w obszarze sztuki tradycyjnej
i współczesnej w Polsce oraz Kenii, wzajemne poznawanie praktyk artystycznych i form edukacji artystycznej. Dwie z trzech edycji Festiwalu odbyły się w tym roku w Kilifi. Muzeum Narodowe w Szczecinie gości
kenijskich artystów, aby mogli zapoznać się z naszą kulturą, sztuką,
instytucjami, niezależnymi grupami/miejscami artystycznymi i żeby
kontynuowali współpracę z polskimi artystami

Szczecin, ul.Śląska 53

Art Galle

oraz szczęśliwego 2022 roku!
Zdrowych i spokojnych Świąt

Szczecin, Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 1, do 16 stycznia 2022
roku
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Zdrowych i spokojnych Świąt
oraz szczęśliwego 2022 roku!

Art Galle

Szczecin, ul.Śląska 53
Galeria sztuki współczesnej
i otwarta pracownia ceramiczna

www.artgalle.pl
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SYLWESTER Z ROSSINIM
Chociaż od dziesiątków lat to muzyka wiedeńskich Straussów kojarzy
się z przełomem roku, to Filharmonia Szczecińska postanowiła zorganizować „Sylwester z Rossinim” – kompozytorem o największym
rozmachu, jeżeli chodzi o życie imprezowe. Klimat jego muzyki to jak
połączenie Marii Antoniny z Wielkim Gatsby’m lub Ludwika XIV z generałem Wieniawą – Długoszowskim. Gioacchino Rossini przeszedł do
historii jako twórca aż czterdziestu oper. Ich akcja to zwykle prawdziwy miszmasz – Rossini pisał „łatwo i szybko”, nie przejmując się za bardzo ani prawdą historyczną ani logiką wydarzeń.. Najsłynniejsze jego
dzieła to oczywiście „Cyrulik sewilski”, „Wilhelm Tell” czy „Włoszka
w Algierze”. Podczas Sylwestrowego koncertu wystąpi Natalia Rubiś
(sopran) i Krystian Adam Krzeszowiak (tenor). Orkiestrę Filharmonii
poprowadzi Paweł Kupała (na zdjęciu).
Filharmonia Szczecińska, 31 grudnia godz. 20

RAFAŁ OLBIŃSKI.
WYSTAWA MONOGRAFICZNA
Rafał Olbiński to jeden z najbardziej znanych polskich artystów. Ilustrator, grafik, malarz, scenograf, projektant. Należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Jego twórczość
charakteryzuje indywidualny, niepowtarzalny styl z pogranicza symbolizmu i surrealizmu, pełen metafor, odniesień do literatury i sztuki.
Bogata wyobraźnia oraz świetna technika sprawiły, że Olbiński stał się
bardzo popularny i zdobył jako jeden z niewielu polskich, współczesnych twórców międzynarodową sławę. Na wystawie oprócz obrazów
i rzeźb pokazane zostaną m.in. projekty okładek czasopism i ilustracje
do artykułów różnych periodyków z lat 70. i 80. XX wieku oraz plakaty i designerskie przedmioty. Wystawa przygotowana we współpracy
z Muzeum Narodowym w Kielcach.
Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, od 17 grudnia 2021 roku
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To już 7 lat!
TERAPIE MANUALNE | KOSMETOLOGIA
STYLIZACJA PAZNOKCI | PODOLOGIA
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12
tel. 513 086 098
/ Instytut Urody Agata Kampioni
www.agatakampioni.pl

SUKCESJA jest zbiorem decyzji, planów, wizji oraz działań,
które mają doprowadzić do stworzenia firmy wielopokoleniowej
lub przygotowania firmy do dokonania zmiany pokoleniowej.
Zrób pierwszy krok - przystąp do projektu!
Udział w projekcie „Sukcesja w firmach
rodzinnych” współfinansowany jest
w 90% ze środków Unii Europejskiej
i krajowych. Celem projektu realizowanego
przez firmę DGA S.A. jest wsparcie Firm
Rodzinnych poprzez udzielenie eksperckiego
doradztwa sukcesyjnego w zakresie:
prawnym, finansowym i organizacyjnym,
jak również wsparcia ze strony psychologa
biznesu w łącznym wymiarze 75 godzin.
Przede wszystkim jednak każdy z uczestników
projektu (firm) otrzyma opracowaną
indywidualnie Strategię Sukcesji. Liczba
firm mogących wziąć udział w projekcie
„Sukcesja w firmach rodzinnych” jest
ograniczona. Doradcami w projekcie
na terenie województwa
zachodniopomorskiego są eksperci
Kancelarii Podatkowej i Sukcesyjnej:
Teresa Kuliberda-Wojtas oraz Michał Wojtas.
Więcej informacji na stronach:
www.sukcesja.info
www.sukces-ja.pl

Kancelaria Podatkowa i Sukcesyjna Michał Wojtas | ul. 3 Maja 30 (III piętro), 70-215 Szczecin,
Teresa Kuliberda-Wojtas, tel. 605 542 443, tkw@sukces-ja.pl
Michał Wojtas, tel. 664 993 396, michal.wojtas@eol.com.pl
www.sukces-ja.pl

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nasze opowieści o symbolach i smakach Szczecina oraz inne archiwalne
odcinki audycji „Odkryj Szczecin na
nowo z Super FM” znajdziesz na stronie super.fm w zakładce Podcasty.

Symbole i smaki Szczecina
Od kilku miesięcy opowiadamy słuchaczom na falach Radia Super FM ciekawostki o Szczecinie. Jest to jedna z popularnych audycji tematycznych
w prawdziwie lokalnej szczecińskiej stacji. Staramy się pokazać wszystkim, że nasze miasto ma niezwykle interesującą przeszłość i teraźniejszość.
Opowiadamy o miejscach, ludziach, wydarzeniach. Audycji „Odkryj Szczecin na nowo z Super FM możecie słuchać codzienne od poniedziałku
do piątku około godz. 11.45 oraz w niedziele po 14.00. Archiwalne odcinki audycji znajdziesz na stronie internetowe Radia Super FM –
www.super.fm w zakładce Podcasty.
Co dzisiaj jest symbolem Szczecina?

Są takie miejsca, które mają bardzo wyraziste symbole, kojarzące się
jednoznacznie. Bo jak zapytamy o symbol Paryża, to niemal każdy podaje przykład wieży Eiffla. A takie chociażby Sydney zwykle kojarzy się
z operą. A Szczecin? Szczecin każdemu kojarzy się z czymś innym.
Jeszcze parę lat temu mogliśmy powiedzieć, że symbolem Szczecina są
Wały Chrobrego. Niemal każda grupa, która przyjeżdżała do Szczecina,
chciała je odwiedzić i spojrzeć z korony Wałów na Odrę i port. Ale od
kilku lat to się zmienia.
Wiele osób za symbol miasta uważa iglicę katedry świętego Jakuba,
która po rekonstrukcji wznosi się na ponad 110 metrów i góruje nad Starym Miastem. Z góry tarasu widokowego rozciąga się przepiękny widok
na Stare Miasto, sąsiadujące z nim osiedla, na Odrę i nawet na jezioro
Dąbie. Przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet zabudowania Stargardu, odległego o prawie 40 kilometrów.
Symbolem Szczecina są również dźwigozaury i żurawie portowe, które
pokazują charakter miasta. Coraz częściej też pojawiają się na miejscowych pamiątkach – magnesach i widokówkach. Zwłaszcza w wersji wieczornej, podświetlonej różnymi kolorami.
Symbolem Szczecina jest również Zamek Książąt Pomorskich, który
świetnie prezentuje się zwłaszcza przy wjeździe do centrum od strony
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Trasy Zamkowej. Zresztą cała panorama Szczecina od strony tego właśnie wjazdu to jeden z najpiękniejszych widoków na miasto.
Od dobrych paru lat do rangi głównego symbolu stolicy Pomorza Zachodniego urosła Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Zdarzało nam się, że przyjeżdżały do stolicy Pomorza grupy turystów z głębi Polski, których uczestnicy, stając na placu Solidarności
przed filharmonią, wzdychali i mówili: „No, to tak to wygląda”. A na pytanie, o co właściwie chodzi, mówili: „Bo zawsze, jak pokazują Szczecin
w telewizji, to najpierw widać filharmonię, a dopiero potem materiał ze
Szczecina. I dla nas ta filharmonia jest symbolem Szczecina. I dlatego
chcieliśmy ją zobaczyć”. Wiele osób z zagranicy również przyjeżdża do
Szczecina głównie po to, aby zobaczyć filharmonię.
I choć niektórzy mówią, że Lodowy Pałac gryzie się architektonicznie
z gmachem Komendy Wojewódzkiej Policji, wydaje nam się, że to w tej
różnorodności jest esencja oryginalności tego miejsca.
Smaki Szczecina, czyli króluje paprykarz

Wizytówką naszego miasta mogą być nie tylko budowle, ale też… jedzenie. Kiedy pytamy przyjeżdżających do miasta turystów, z jakimi smakami kojarzy im się Szczecin, to najczęściej mówią, że z paprykarzem.
To do dziś najbardziej rozpoznawalna w Polsce szczecińska potrawa,
mimo że taki paprykarz w puszkach, jaki znamy z dawnych lat, nie jest
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już produkowany w Szczecinie. Ten pierwszy, który zrobił furorę w Polsce, został wymyślony w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich
i Usług Rybackich „Gryf”. W latach 60. miało ono flotę ponad 60 statków,
na których łowiono ryby we wszystkich możliwych zakątkach świata.
Były one następnie mrożone na statkach-chłodniach w duże bloki rybne w kształcie kostek, a z obcinania tych kostek zostawały wtedy ścinki rybne. I żeby te ścinki się nie marnowały – pakowano je do puszek.
Do ryby dokładano pulpę pomidorową, sprowadzaną z Węgier i Bułgarii, i papryczkę pima, od której to pochodzi nazwa paprykarza.
Dziś w kilku miejscach w Szczecinie można kupić tutejszy paprykarz
szczeciński, ale nie w puszkach, tylko w słoikach lub na wagę.
Na Łasztowni w ubiegłym roku na chwilę stanął pomnik paprykarza
szczecińskiego – ale szybko został zdemontowany, bo uznano, że taka
instalacja nie komponuje się z zabytkowym otoczeniem. Pomnik na razie przechowywany jest w magazynie i czeka na lepsze miejsce, i lepszy
czas.
Miasto pachnące czekoladą

Wśród mieszkańców za to Szczecin słynie z czekolady. Mówi się czasami, że to miasto pachnące czekoladą – a słodki zapach można poczuć
zwłaszcza podczas spacerów wzdłuż bulwarów.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego GRYF, z korzeniami sięgającymi działalności przedwojennego przedsiębiorstwa Kakaowerk Odero,
mieści się na Łasztowni, przy ulicy Władysława IV i dlatego podczas
produkcji zapach czekolady niesie się stąd na Stare Miasto, na bulwary
i na Odrę. Możemy wszyscy wąchać i napawać się tymi zapachami.
Ale do przedwojennej nazwy nawiązuje nazwa współczesnej manufaktury czekolady ODERRO, która produkuje czekoladki na bazie produktów ze szczecińskiego Gryfa. To świetny pomysł na promocję miasta
i szczecińskie opowieści. Czekoladka z płatkami róży nazywa się tak jak
szczeciński ogród różany, czyli Różanka. A specjalnie dla Zamku Książąt Pomorskich wyprodukowana została seria czekolad związanych
z historią Szczecina. W ubiegłym roku, z okazji okrągłej rocznicy śmierci Sydonii von Borcke, pomorskiej szlachcianki oskarżonej o rzucenie
klątwy na książęcy ród Gryfitów, powstała czekolada „Mecyje Sydonii”
z dodatkiem czarnego bzu. Została ona tak ciepło przyjęta, że powstały
kolejne czekolady z serii: „Mecyje Anny Jagiellonki” i „Mecyje Bogusława”.

Fast food z PRL-u

Doskonale znane szczecinianom są za to paszteciki, których zwykle
nie znają przyjeżdżający do miasta turyści. To nasz szczeciński fast
food, który korzeniami sięga lat 60. W tym czasie do Szczecina trafiła maszyna z radzieckiego demobilu, zaprojektowana do wykarmienia
w polu wojska. Sama miesza wodę, mąkę, drożdże i sól, porcjuje, kształtuje podłużne paszteciki, wrzuca je na głęboki tłuszcz i w tym tłuszczu,
w 200 stopniach Celsjusza, smaży paszteciki. Brzmi smacznie? W ciągu
godziny taka maszyna może wyprodukować podobno 800 sztuk.
Przy alei Wojska Polskiego można i dziś zjeść paszteciki w najstarszym
szczecińskim barze pasztecikowym. Bar ma dodatkowo ciekawy wystrój, sięgający czasów głębokiego PRL.
Pasztecik, podobnie jak paprykarz i pierniki, wpisany został na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kiedy mówimy nie-szczecinianom o pasztecikach, często wyobrażają sobie zupełnie inny produkt, taki w kształcie rogalika. Kilkanaście
lat temu pisaliśmy dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw tekst
do przewodnika po naszym regionie i opisaliśmy paszteciki. Poprosiliśmy też o zamieszczenie zdjęcia. Fotografii jednak nie skonsultowano
z nami. I wyobraźcie sobie naszą rozpacz, kiedy przewodnik się ukazał
w druku, dostaliśmy pocztą egzemplarz autorski – a tam w rozdziale dotyczącym Szczecina na zdjęciu porcelanowy talerzyk i na nim zawinięty
rogalik, obok filiżanka z barszczykiem i pod spodem podpis „Pasztecik
szczeciński”. A przecież każdy szczecinianin wie, że pasztecik wygląda
zupełnie inaczej, a barszczyk podaje się do niego w jednorazowym kubeczku, a nie w filiżance.

Marynistyczne pierniki

Warto też wspomnieć o pewnym produkcie mniej znanym i nawet nieco zapomnianym, ale dawniej mocno związanym ze Szczecinem, czyli…
o piernikach szczecińskich. Pierniki zwykle kojarzą się w Polsce z Toruniem, ale warto wspomnieć również o szczecińskiej historii tego
przysmaku. Tradycja wypiekania pierników na Pomorzu sięga połowy
XIX wieku, a w Szczecinie lat 20. albo 30. ubiegłego stulecia. Ciasto
powstawało z mąki, cukru i miodu. Dodawano też słodkie i gorzkie migdały oraz przyprawy: cynamon, goździki, imbir, kardamon i skórkę cytryny. Dziś pierniki szczecińskie można kupić w Filipince na Pogodnie.
Mają tradycyjne marynistyczne kształty – np. marynarza, kotwicy, statku, ryby. Pierniki szczecińskie wypiekane są również w Dworku Tradycja
w Bełcznie koło Łobza. Grażyna Zaremba-Szuba, właścicielka dworku
i autorka „Pomorskiej książki kucharskiej”, odszukała stare przepisy
pierników i robi je według starych receptur.

Małgorzata i Tomasz Dudowie

Jesteśmy licencjonowanymi przewodnikami turystycznymi. Poznawanie pomorskich szlaków rozpoczęliśmy (niezależnie od siebie)
w szkole podstawowej, czyli bardzo dawno temu. Dziś nadal odkrywamy okolice i oprowadzamy tu turystów. Małgorzata jest autorką
i wydawcą serii Legend Pomorza Zachodniego dla najmłodszych. Tomasz jest wykładowcą uniwersyteckim i zajmuje się naukowo
szlakami kulturowymi regionu w ramach pracy na Uniwersytecie Szczecińskim. Wspólnie piszemy i wydajemy przewodniki dla małych
i dużych turystów. W Radiu Super FM dzielmy się naszymi wrażeniami z podróży, zachęcamy słuchaczy do odkrywania nieznanych,
ale ciekawych szczecińskich miejsc. W piątki Małgorzata, jako specjalistka od legend, prezentuje najciekawsze legendarne opowieści
z regionu.
Programu możecie słuchać codziennie od poniedziałku do piątku około 11.45. A internautów i tych, którzy lubią podcasty, zapraszamy
na nasz autorski podcast. Znajdziecie go na stronie www.super.fm w zakładce Podcasty.
Do usłyszenia.
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Trzy lata i trzy tysiące
Kolejne spotkanie Szczecin Business Ladies odbyło się w pięknym hotelu Grand Park Focus, czyli dawnej kamienicy Dorhna. To spotkanie
było wyjątkowe pod paroma względami. Po pierwsze było podsumowaniem trzyletniej działalności szczecińskich „lejdis”, a po drugie panie zebrały 3 tysiące złotych na działalność Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. W trakcie tego spotkania, z bardzo
ciekawym wykładem nt. lęku wystąpiła terapeutka Dorota Kościukiewicz-Markowska. ad

Od lewej: Monika Kowalska, Agnieszka Pisarek

Od lewej: Sylwia Fabiańczyk-Makuch, Dorota Kościukiewicz-Markowska

Ladies w komplecie

Od lewej: Ewa Karpisz, Daria Nowak- Dąbrowska, Anna Turkiewicz,
Katarzyna Opiekulska-Sozańska, Sylwia Trojanowska, Sylwia Fabiańczyk-Makuch,
Dorota Kościukiewicz-Markowska, Aleksandra Turbaczewska

Od lewej: Hanna Mojsiuk, Beata Pluta, Anna Hołubowska,
Nina Manduk-Czyżyk, Anna Tarnowska, Anna Bachanek, Urszula Gronek

Od lewej: Aleksandra Medvey-Gruszka, Dorota Gródecka, Monika Pyrek

Od lewej: Nina Dąbrowska, Katarzyna Opiekulska, Karolina Szliżewska,
Hanna Mojsiuk, Emilia Wąsowska

149

Kroniki

foto: Alicja Uszyńska

Wiele powodów by żyć
To wyjątkowy, bardzo udany i potrzebny projekt. „Kalendarz 2022.
Wiele powodów by żyć”. Dwanaście pań – znanych, lubianych i aktywnych szczecinianek, wzięło udział w tym projekcie promującym
badania cytologiczne. Jego ukoronowaniem był wernisaż pięknych
fotografii uczestniczek tej inicjatywy, który odbył się 25 listopada
w Filharmonia Szczecińskiej. Wzięło w nim udział ponad 100 osób.
Patronat nad projektem objął Magazyn Szczeciński Prestiż.
w środku: Monika Szymanek

od lewej: Ella Estella, Joanna Kubiak, Anna Treder

Sylwia Różycka

od lewej: Anna Baranek, Sandra Jędras, Katarzyna
Kazojć, Joanna Niemcewicz, Izabela Czeladzińska,
Joanna Koczan

Olga Adamska

Grażyna Hoffmann

Sylwia Trojanowska

od lewej: Aleksandra Medvey-Gruszka, Aleksandra Patora, Karolina Gurgul-Górska

w środku: Joanna Lewandowska i Dorota Gródecka

od lewej: Aleksandra Medvey-Gruszka, Joanna Lewandowska,
Katarzyna Kazojć, Dorota Gródecka, Agnieszka Frączek

Izabela Marecka i Artur Śliwiński
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Zagrali laureaci Konkursu
Chopinowskiego

Prestiż z nagrodą!

W Szczecinie wystąpiło trzech pianistów - laureatów niedawno zakończonego XVIII Konkursu Chopinowskiego. Mecenasem koncertów,
które odbyły się Filharmonii Szczecińskiej była znana firma Siemaszko. Przed szczecińską publicznością wystąpili: Kyohei Sorita z Japonii,
Alexander Gadjiev reprezentujący Włochy oraz Słowenię oraz Jakub
Kuszlik z Polski. „Prestiżowi” udało się zarejestrować fragmenty bankietu po występie Alexandra Gadjieva (II miejsce w konkursie).

10 produktów i tyle samo usług zostało wyróżnionych certyfikatami
marki „Zrobione w Szczecinie” 2021. Uroczyste ogłoszenie laureatów
odbyło się 17 listopada, w Willi Lentza. To juz piąta edycja konkursu
realizowanego przez Urząd Miasta Szczecin i Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Jego celem jest promocja produktów i usług lokalnych o najwyższej jakości. W tym roku wśród nagrodzonych znalazł się
Magazyn Szczeciński Prestiż ! Jury konkursu wyróżniło nas „za pierwszy lokalny, kolorowy magazyn w Polsce, który regularnie udowadnia,
że w Szczecinie dzieje się bardzo wiele”. Dziękujemy i gratulujemy pozostałym nagrodzonym!

Alexander Gadjiev (z prawej) przyjmuje gratulacje od Lesława i Pawła Siemaszko

Laureaci konkursu w kategorii „usługi”

Prof. Zygmunt Meyer z żoną podczas rozmowy z Andrzejem Mickiewiczem

Izabela Marecka – redaktor naczelna Prestiżu i Piotr Krzystek prezydent Szczecina

Po koncercie był czas na rozmowy i dzielenie się wrażeniami – wśród gości
m.in. sekretarz miasta Szczecin Ryszard Słoka (w środku)

Od lewej: Klaudia Nowak – Sagra Technology Ewa Stojek – Chór Akademii
Morskiej w Szczecinie

Dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej Dorota Serwa, dyrygent Eugene Tzigane,
pianista Alexander Gadjiev oraz Bogusława i Lesław Siemaszko

Od lewej: Katarzyna Kaźmierska-Jastrzębska – SoPure, Marcin Ogar - Mas–Ar
Wędliny z Akademii, Ewa Kościuczyk – Hairstore.pl oraz Alexandra Kościuczyk –
Hairstore.pl

Aktor Michał Janicki i Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski

Wojciech Marciniak i Paweł Malinowski – Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus
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Wino, muzyka i AGD
W połowie listopada odbyło się oficjalne otwarcie showroomu
AGD Prestige. Na spotkaniu gościli m.in. partnerzy biznesowi i współpracownicy showroomu. Wieczór otwarcia urozmaicił szereg atrakcji,
m.in. pokaz kulinarny Roberta Bochenko, degustacja win z portugalskiego regionu Tejo, a także kameralny koncert Piotra Kupichy z zespołem.
Emilia Siwek , Wojciech Filip Siudowski, Dominik Watras

Dominik Wójcicki, Anna Kołaczyk. Jakub Kurzawiak

Jacek Warelis, Anna Warelis, Ada Żurawska, Radosław Żurawski

Piotr Osowski, Michał Hermanowicz

Emilia Siwek, Igor Iwaszczyński, Dominik Watras, Wojciech Filip Siudowski,
Małgorzata Lewandowska

Jacek Warelis, Piotr Kupicha, Radosław Żurawski

Sebastian Wierciak, Robert Bochenko

Piotr Kupicha, Łukasz Kożuch- klawisze, Michał Opaliński - perkusja,
Jasiek Kidawa -gitara, Paweł Pawłowski - gitara

Artur Naydowski, Marcin Jaskólski, Mirosław Tużnik, Michał Hermanowicz
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Nowe miejsce na mapie
piękna

Pałacowa premiera

W listopadzie w Posejdonie, odbyło się uroczyste otwarcie nowego
miejsca na szczecińskiej mapie piękna. LA Beauty to nowoczesna klinka specjalizująca się w medycynie estetycznej. Na imprezie pojawiło
się dużo gości, na których również czekała niespodzianka. Razem z kliniką została otwarta kawiarnia LA Cafe, którą mogą odwiedzać wszyscy spragnieni dobrej kawy i ciasta.

Zespól kliniki LA Beauty

Już jest! Białe regionalne Wino EKO z własnej ekologicznej Winnicy
Pałacu Rajkowo oficjalnie zadebiutowało w Dzień Niepodległości.
To wtedy odbyła się w pałacowych murach uroczysta degustacja wina
z lokalnej winnicy, z przekąskami wege. Wykład o historii szczecińskich winnic i tradycjach produkcji wina sięgających XVII wieku, poprowadził dr Marek Łuczak. Natomiast o samej winnicy i jej skarbach
opowiedział Arkadiusz Śnieżek. ad

dr Marek Łuczak

Od lewej: Dr Izabela Wierzbicka i Aleksandra Lendzion, (Klinika LA Beauty)

Inga i Krzysztof Elerowscy

Na pierwszym planie: kosmetolog Anna Ochman i dr Kamila
Kutrzeba (klinika LA Beauty)

Magdalena Szeląg, Małgorzata Śnieżek, Agata Kika

Od lewej: Dominika Bilewicz, wizażystka Agnieszka Szeremeta

Małgorzata Śnieżek, Arkadiusz Śnieżek, Dariusz Śnieżek

Magda Olejnik (BMW Bońkowscy), Nina Manduk-Czyżyk, (Mediconsult)

Małgorzata Śnieżek, Tomasz i Małgorzata Dudowie
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LISTA DYSTRYBUCJI

GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center
ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med
ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska
Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik
ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik
ul. 5 lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic
ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza
Królewicza 2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna
Estetyczna ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny
ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu
ul. Ostrawicka 18
Fizjopomoc ul. Witkiewicza 61
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski al. Powstańców
Wielkopolskich 79
Gabinet Terapii Manualnej
ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Optegra ul. Mickiewicza 138
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
Perładent - Gabinet Stomatologiczny
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul.
Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał
Rudziński ul. Śląska 5/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
ST Medical Clinic
ul. Kwiatkowskiego 1/26
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa
ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Synergia Centrum Psychoterapii &
Coachingu ul. Emilii Plater 7c/16
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
HOTELE
Courtyard by Marriott Brama
Portowa 2
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotel Grand Focus ul. 3 Maja 22
Hotel Focus ul. Małopolska 23
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Willa Flora ul. Wielkopolska 18
KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski –
kancelaria adwokacka al. Boh.Getta
Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro
i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie
Prawni sp.k. ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki – kancelaria adwokacka ul. Lutniana 39
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik
– kancelaria adwokacka ul. Monte
Cassino 7/1
Dariusz Jan Babski – kancelaria

adwokacka ul. Bogusława 5/3
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria
adwokacka ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria
adwokacka ul. Wyszyńskiego 14
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka ul. Tuwima 27/1
Mariusz Chmielewski kancelaria
adwokacka ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna al. Jana
Pawła II 22
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska kancelaria notarialna al. Jana
Pawła II 17
Kancelaria Notarialna Małgorzata
Węgłowska ul. 5 lipca 9/1
Kancelaria Notarialna Małgorzata
Posyniak ul. Józefa Piłsudskiego 20
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński
ul. Narutowicza 11/14
Kancelaria Radców Prawnych Brzeziński, Gregorczyk ul. Swarożyca 15A/3
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców al. Niepodległości 17
Zbroja Adwokaci ul. Bogusława X 9/4
WGO Legal Wiszniewski, Gajlewicz,
Oryl - radcowie prawni ul. Felczaka 16/1
KAWIARNIE
Artetamina ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg
Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe al. Wojska
Polskiego 50
Columbus Coffe ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe ul. Krzywoustego 16
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fanaberia Deptak Bogusława
Fit Cake ul. Śląska 5/1
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Orsola ul. Przestrzenna 4
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot ul. Krzywoustego 15/U3
Vanilla Cafe&Restaurant al. Wyzwolenia (Galaxy)
Sowa Cukiernia al. Wojska
Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Galaxy
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi,
Suzuki Ustowo 56
BMW i Motorrad Ustowo 55
BMW i MINI Hangarowa 17
Cichy–Zasada Audi, VW, Seat, Cupra
Południowa 6
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
Land Rover / Jaguar Ustowo 58
Łopiński VW ul. Madalińskiego 7
Mazda Kozłowski ul. Struga 31B
Mercedes Bogacki ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk ul. Pomorska 88
Moto 46 ul. Kurza 1
Moto 46 ul. Kurza 4
Opel Kozłowski ul. Struga 31B
Peugeot Drewnikowski
ul. Bagienna 36D
Polmotor ul. Struga 31B
Polmotor ul. Szymborskiej 6

Polmotor Ustowo 52
Skoda ul. Struga 1A
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B
NIERUCHOMOŚCI
Assethome al. Papieża Jana Pawła II
11 (II p.)
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Baltic Group ul. Piotra Skargi 15
Calbud, pokoj 15 parter
ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Futyma ul. Heyki 27A
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Krawczyk Nieruchomości
ul. Jagiellońska 22/2
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen)
ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
PCG Deweloper ul. Panieńska 17
Siemaszko al. Powstańców
Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Turant & Wspólnicy ul. Mała
Odrzańska 21/1
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar
ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego
Columbus Wały Chrobrego
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem
pl. Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego 67
Lastadia ul. Zbożowa 4R
La Rotonda ul. Południowa 18/20
La Rocca ul. Koralowa 101
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka
Odrzańska 18U
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria
ul. Poniatowskiego 2a
Piastów 30 al. Piastów 30
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka
Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Ricoria al. Powstańców
Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów 1
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu
Pruskiego 8
Sushi & Pasta ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Tutto Bene Bulwar Piastowski 1
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi al. Jana Pawła II 42
Willa West Ende al. Wojska
Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
Zielone Patio pl. Brama Portowa 1

SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arcadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska
Polskiego 45/2
Atrium Molo ul. Mieszka I 73
Batlamp ul. Milczańska 30A
Batna ul. Targ Rybny 4/2
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej
ul. Kaszubska 58
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
HiperGlazur - Salon Łazienek
ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Kosmetologia Monika Turowska
ul. Duńska 38
MaxMara ul. Bogusława 43/1
MOOI ul. Bogusława 43
Moda Club Al. Wyzwolenia 1
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)
ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A
Strefa Koloru ul. Santocka 44
Wineland al. Wojska Polskiego 70
SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci)
ul. Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85
Binowo Golf Park Binowo 62
Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center
ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13
Eurofitness (Netto Arena)
ul. Szafera 3
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B
Floating Chillout ul. Iwaszkiewicza
20/U4
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
My Way Fitness ul. Sarnia 8
Polmotor Arena Wojska Polskiego 127
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy
al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata
Dulęba-Niełacna ul. Wielkopolska 32
Atelier Piękna ul. Mazurska 21
Akademia Fryzjerska Gawęcki
Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody,
ul. Łukasińskiego 40/12
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut
ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska
Polskiego 40/2
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Esthetic Concept ul. Jagiellońska
16A/LU2
Fryzjerskie Atelier Klim
ul. Królowej Jadwigi 12/1
GDG Aesthetic Club

ul. Jagiellońska 81/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego)
ul. Monte Cassino 1/14
Klinika Beauty ul. Kołłątaja 31
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
La Rocca, al. Wojska Polskiego 9
Luxmedica ul. Welecka 1A
Medestetic ul. Okulickiego 46
Manufaktura Wzroku ul. Monte
Cassino 40
MOI Instytut Kobiecego Piękna
ul. Wielka Odrzańska 28a
Modern Design Piotr Kmiecik
ul. Jagiellońska 93
Natural Skin Clinic ul. Krasińskiego
10/5
Od stóp do głów ul. Batalionów
Chłopskich 39a
OKO-MED. Al. Powstańców
Wielkopolskich 26/LU4
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka
Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk
ul. Szymanowskiego 8
Studio Urody Masumi Deptak
Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Verabella ul. Jagiellońska 23
Well Spring Tai massage
ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
Yasumi ul. Staromłyńska 19
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
ArtGalle ul. Śląska 53
Animal Eden ul. Warzymice 105B
Centrum Informacji Turystycznej
Aleja Kwiatowa
CITO ul. Szeroka 61/1
Do Better ul. Łubinowa 75
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Fabryka Energii ul Łukasińskiego 110
Muzeum Narodowe
ul. Staromłyńska 27
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu
ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza
al. Wojska Polskiego
Pracownia Dobrostanu
al. Jana Pawła II 28/7A
Przedszkole Niepubliczne Nutka
(Baltic Business Park)
Radio Super FM pl. Rodła 8
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Stara Rzeźnia Kubryk literacki
(łasztownia) ul. Wendy 14
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium
Balticum ul. Mieszka I 61C
Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny ul. Niemierzyńska 17A
Teatr Polski ul. Swarożyca
Teatr Mały Deptak Bogusława
Teatr Współczesny Wały Chrobrego
Trafostacja Sztuki św. Ducha 4
Unity Line pl. Rodła
Urząd Marszałkowski ul. Korsarzy 34
Urząd Miejski pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki Wały Chrobrego
Vetico ul.Wita Stwosza 13
Władca Języków al. Wojska Polskiego
48/2
Zamek Punkt Informacyjny
ul. Korsarzy 34
Zapol al. Piastów 42

Dla spragnionych posiadania tego wspaniałego auta mamy dobrą wiadomość: LR Defender jest dostępny
w korzystnym finansowaniu Arval a także do jazd próbnych w salonie Bońkowscy British Auto.

Land Rover
Defender

może być Twój już od 329 800 zł

Autoryzowany salon Land Rover I JAGUAR w Szczecinie
Bońkowscy British Auto
Ustowo 58, 70-001 Szczecin
+48 91 852 34 00

| salon@british-auto.pl

www.british-auto.landrover.pl
/ JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

Jedno z najbardziej zaawansowanych
technologicznie centrów medycznych w Polsce.
AMC Art Medical Center
ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin
tel. +48 91 820 20 20
www.artmedicalcenter.eu

