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Porozmawiajmy o zdrowiu
Nie jest tajemnicą, że na łamach Prestiżu często wspieramy akcje
promujące zdrowy styl życia. Za nami październik, poświęcony profilaktyce raka piersi (obszerny blok tematyczny w naszym wydaniu
specjalnym Zdrowie i Uroda), a listopad dedykujemy panom – to miesiąc solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami.
Nie bez przyczyny również na ten czas przypada Movember – akcja,
której głównym celem jest podnoszenie świadomości mężczyzn
o profilaktyce raka jąder i prostaty. Symbolem kampanii są wąsy,
które panowie zapuszczają przez cały listopad, by wspierać się
w tym jakże ważnym celu.
W listopadzie zgromadziliśmy też medyczne autorytety i poruszamy
tematy kardynalne z punktu widzenia naszego zdrowia. Zachęcam
zatem do przeczytania rozmowy z profesorem Tomaszem Byrskim
o nowoczesnych terapiach onkologicznych. Warto podkreślić, że
ostatnie 20 lat w onkologii przyniosły ogromne postępy, nierzadko
choroby nieuleczalne stały się chorobami przewlekłymi. – Często
niepotrzebnie używa się pojęcia, że „walczymy z rakiem”, co może
zniechęcić pacjentów do badań, proszę pamiętać, że lekarze „nie
walczą” z rakiem tylko go leczą i to najczęściej skutecznie – podkreśla z całą mocą profesor.
Kolejna rozmowa dotyczy otyłości. A statystyki są zatrważające, bo jeżeli nic się nie zmieni, to już w 2025 roku jedna czwarta populacji Ziemi będzie cierpiała z tego powodu,
a WHO uznało otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą.
Jak trudno jest schudnąć i zmienić styl życia wie każdy, kto choć
raz próbował. Problem ten jest złożony i wymaga pomocy specjalisty i to zazwyczaj niejednego. O tym wszystkim powiedziała nam
dr hab. n. medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska.
Prestiż patronuje także charytatywnemu kalendarzowi, którego bohaterkami są znane szczecinianki. Panie stanęły przed obiektywem
w szlachetnym celu – dochód z jego sprzedaży ma opłacić badania
cytologiczne dla jak największej grupy kobiet. Już dzisiaj zapraszam
na wernisaż zdjęć, który odbędzie się 25 listopada w Filharmonii
Szczecińskiej.

Izabela Marecka
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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
Chyba pojawiła się szansa, aby pewna nowa regionalna atrakcja stała
się sposobem rozładowywania napięć społecznych oraz rozwiązywania konfliktów. Nie tylko w Zachodniopomorskiem, ale może i w całej
Polsce. A wszystko to dzięki niedużej Chojnie i jej nowemu pomysłowi
na przyciągnięcie turystów – replikom machin oblężniczych używanych
do niszczenia lub przełamywania umocnień oraz fortyfikacji. Urządzenia
te znane są choćby z lekcji historii, albo filmów jak np.” Królestwo niebieskie”. Na początek w Chojnie stanęły trzy machiny: trebusz, samostrzał
i taran. Bo podobno takie brały udział w walkach przy chojeńskich murach. Z pomocą trebuszy przed
wiekami miotano pociski zapalające, żeby wzniecać pożary
wewnątrz twierdzy. Taranem
natomiast zazwyczaj rozwalano
bramy prowadzące do obleganego
zamku. A samostrzał to np. wielka
kusza. I takimi machinami postanowili kusić turystów mieszkańcy
Chojny. Fajny pomysł, tylko dlaczego zatrzymywać się w pół drogi?
Są machiny, to aż się prosi o przygotowanie jakiegoś widowiska pt.
„Chojna i jej wojna”. w wykonaniu tzw. grup rekonstrukcyjnych.
Na szczęście w mieście zachował się jeszcze całkiem spory
kawałek dawnych murów obronnych. Liczy on w tej chwili prawie dwa kilometry (!). Jest więc
czego bronić, co zdobywać
i gdzie ustawić machiny oblężnicze. Miejsce już jest. Potrzebni są uczestnicy. Zarówno broniący
grodu, jak i napastnicy. Obrońcami mogą być mieszkańcy miasta.
Lokalnych patriotów na pewno nie zabraknie. A w roli napastników
mogą wystąpić np. mieszkańcy jakiejś miejscowości, z którą Chojna ma
tzw. „kosę” i toczy wojnę jak np. Gorzów Wlkp. z Zieloną Górą, a Bydgoszcz z Toruniem. Może nim być leżące nieopodal Trzcińsko-Zdrój. Dlaczego? Chojna już latem ubiegłego roku ogłosiła pomysł z machinami.
Ale wtedy jeden z mieszkańców Trzcińska publicznie uznał, że chojnianie
mu ten pomysł „podprowadzili”, bo on na niego wpadł wcześniej. Mamy
więc konflikt, są wrogowie, czas na widowisko. A to, jak wiadomo, są
koszty. Bilety od turystów mogą nie pokryć wszystkich wydatków. Potrzebni są sponsorzy. Kto mógłby pomóc w sfinansowaniu takiej inscenizacji? Ot, choćby Lasy Państwowe, dostarczając drewno do budowy
kolejnych maszyn. No, bo sorry, ale „nawalanka” w wykonaniu trzech
urządzeń, to trochę słabo wygląda. Trzeba mieć rozmach! Na liście spon-
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sorów mogłyby się znaleźć także huty – z czegoś trzeba zrobić miecze
i zbroje, producenci smoły, którą (odpowiednio podgrzaną) chętnie lano
z murów na oblegających oraz właściciele kamieniołomów – wielkich
głazów, do wzajemnego obrzucania się, potrzebować będą obie strony.
No i oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, bo przecież bez uszczerbku
na zdrowiu uczestników tego spektaklu się nie obejdzie. Nie będzie to
widowisko tak krwawe jak w najnowszym hicie Netfliksa – południowokoreańskim serialu pt. „Squid Game”. No chyba, że władze Chojny np. zarezerwują w budżecie miasta pieniądze na wynajęcie, w roli broniących
i atakujących, kiboli kilku polskich
drużyn. Po co ci biedacy mają się
kryć z tymi swoimi „ustawkami” po
jakichś krzakach, polanach, placach,
czy innych ustronnych miejscach.
Przyjadą do Chojny i wtedy niech sobie obijają mordy do woli. Taka bitwa
– widowisko może też spowodować
pewne ułatwienia na polskiej scenie
politycznej. Po co przeróżni partyjniacy mają marnować nasze pieniądze na wybory do Sejmu i Senatu,
sejmików, rad miast. Niech staną
do walki w Chojnie. Wszystkie partie. Losowania wyłonią obrońców
i atakujących. Po kilku etapach do
finałowej walki przystąpią tylko dwa
ugrupowania. Jedno broni miasta,
drugie je atakuje. I wybory wygrywają albo ci, którzy obronili Chojnę,
albo ci, którzy ją zdobędą. Proste.
Prawdziwa walka, a nie jakieś tam
wiecowe pitolenie, fałszywe uśmieszki, obietnice bez pokrycia, wyciąganie jakichś brudów, kwitów, teczek itp. argumentów mających pogrążyć
przeciwnika i zdobyć przychylność oraz uznanie elektoratu. W Chojnie
nic się nie ukryje, żadna ściema nie przejdzie, słowa nie wystarczą (no
chyba żeby przeciwnika obrzucić stekiem wyzwisk i w ten sposób podgrzać atmosferę, takie współczesne, werbalne „dwa nagie miecze”).
Zadecyduje przelana krew, pot, umiejętności, spryt i siła. A wszystko
to relacjonowane „na żywo” przez stacje telewizyjne i radiowe. Nie tylko polskie. Być może z całego świata. Niech zobaczą, jak się robi prawdziwie nowoczesne wybory, z otwartą przyłbicą. Poza tym ile budżet
państwa zaoszczędziłby na wyborczych wydatkach. A pieniądze z praw
do transmisji telewizyjnych mogłyby zasilić m.in. miejską kasę Chojny.
Same korzyści. No to kto ma „cohones” oraz nie boi się wojny – na mury
i pod mury Chojny!

Felieton

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.

Dziecko jest inteligentne i bywa błyskotliwe. Chcesz
mieć autorytet? To trzymaj pion i nie podkładaj się.
Wkładaj kamizelkę, nie wystawiaj się na ostrzał
i omijaj miny. Żadnej lipy – lipę wyłapuje cwana gapa
z miejsca. Przygotuj się na niespowdziewane i staraj
się nie wychodzić z siebie. Level „domówka”.

Marsjanie i saperzy
Dzieci. Małe i słodkie – słoneczka mamusi i tatusia. Jakie to mądre,
a jakie ładne. A jakie sprytne! Rosną jak na drożdżach, byle tylko zdrowe były. Bezwarunkowa miłość od momentu narodzin potomka, wielki
kredyt zaufania. I to poczucie jedności mentalnej i genetycznej, które
trwać będzie aż po grób. Twój oczywiście. Bo kto tak mamusię kocha,
no kto.

ną nogą w grobie. I nie, nie wiesz jak hulać, nie ogarniasz, jesteś mega
passe, oraz zapomniałaś co to seks, na bank. Tak uważa podlot, który
o północy włazi bez krępacji do waszej sypialni po ładowarkę. To bezcenne, zażenowane zdziwienie: „Nie mów, że jeszcze TO robicie, bez
kitu?!”. No ale misiu, nie wszystek umarłem, jak mówi poeta – próbujesz
tłumaczyć... Wszystko jak krew w piach.

I wtem, następuje ten niezapowiedziany moment: dzień jak wczoraj,
aż tu bęc! Nagle jest zwykłe rano, a jakiś kosmita wylądował w twoim
własnym domu w skórze twojego własnego dziecka. Wygląda zasadniczo tak samo (może grzywkę bardziej na oczy nasuwa), ale nie dogadasz
się za nic. Za chińskiego boga. Zanim z odległej galaktyki teleportuje się
do twojego domu, żyjesz w świętej naiwności, że nadal masz Słoneczko
Mamusi. Jeszcze nie zaniepokoiły cię pierwsze objawy podmianki, a one
już były: rano do śniadania zrobisz herbatę, a tu foch, że nie kakałko.
W sobotę jedziecie do babci, a tu foch, że nie zostajecie w Szczecinie,
kumple zostają. Wzrok ponury, podejście do świata nieprzyjazne. Rzucisz swoim zwykłym sucharem, a tu też foch.

Stoi kosmita przed lustrem i przejmuje się, że ma jedną brew wyżej,
bark lewy inaczej niż prawy, a w ogóle to mu się „tak dziwnie robi,
jak robi o tak”. Nikomu się tak na pewno nie robi, a jemu tak się akurat robi. Zwłaszcza o 7.20 jak już trzeba wychodzić i ty patrzysz w to
samo lustro, stwierdzając u siebie, że tył jest z tyłu, przód z przodu,
kluczyki mam, wstydu nie mam – można wychodzić. A tu jednak nie
można, gdyż grzywka układa się źle. W duchu kusi cię palnąć: Nie masz
się czym przejmować? Ano jeszcze nie ma, jeszcze nie żyje z balastami
i kredytem, ma takie problemy, jakie ma. Z... czapy. Od tej chwili my,
rodzice, zamieniamy się w saperów. Gdzieś tu na powierzchni Marsa są
porozstawiane bomby. Tak trzeba przetrwać dzień, żeby nie pomylić kabelków, bo jak pieprznie, to do kolacji atmosfera skażona. Już kwach,
już dramat i życie zmarnowane na zawsze, czyli do następnego poranka.

Foch z fochem oraz foch.
Junior wraca od fryzjera, ponury jak listopadowy poranek i oświadcza,
że chce się zabić. Wygląda jak zawsze, obcina się tak od pół roku, więc
o co chodzi? Drzwiami trzasnął i nie złazi na obiad. Byłaś na zakupach
i przy okazji kupiłaś dziecku sweter, fajny. A tu zamiast „dziękuję, ładny” lub „dziękuję, ale nie w moim stylu” nowa śpiewka: „Ja nie będę
nosił tego sieciówkowego badziewia, chińskie gówno to jest, powstało z czyjegoś wyzysku, a my idioci kupujemy, bo nas reklamy ogłupiają, a ślad węglowy powstaje...” (etcetera, póki monologu starczy).
Tak w ogóle, to on/ona nie ma się w co ubrać, we wszystkim wygląda
nie tak, a na świecie produkuje się za dużo dóbr materialnych i dlatego
morświny giną, Amazonia umiera, kosmos jest pełen śmieci, to wszystko przez was, dorośli. Oczy masz jak żetony. To się nazywa dialekt nastolatka, pozornie jest to ludzka mowa, a tak naprawdę jest to głęboko
szyfrowany, zawsze źle interpretowany przekaz, którego zrozumienie
jest niewykonalne dla potencjalnego rodzica, bo nie. Jeśli się pojawił
w użyciu, Houston, macie problem – Marsjanin już tu jest.
Ej, ale zaraz – powiesz. Przecież jesteś fajną mamą, a do niedawna
wręcz byłaś Najfajniejszą Mamą na Ziemi. Dopóki nie połapałaś się,
że w tym ulubionym przez całą klasę serialu nie bawią się w takie samo
„raz dwa trzy, babajaga patrzy” jakie ty znasz – ale to raptem był jeden
szlaban. Nadal dogadujecie się fantastycznie: „czaisz bazę”, „łapiesz
zajawkę”, „kumasz czaczę”, „kleisz fazę”, „ogarniasz agendę” (mamo,
błagam cię, nie rób siary, mów jak człowiek). Fejsbuka ogarniasz.
Na bieżąco z dobrymi serialami się starasz być. Czytasz, chodzisz do
kina czy nawet do teatru, umiesz się zalogować do banku i zamówić na
aliekspresie. Na koncercie z Juniorem byliście. Na Podsiadle. Nie miej
złudzeń, dla niego i tak jesteś dinozaurem. Jest pewien, że dobrze wiesz,
jakie drzewa rosły w kredzie lub jurze, bo się pod nimi umawiałaś ze starym na randki. Dla własnego nastoletniego potomka to już jesteś jed-
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Całkiem nowy człowiek, może i ma twoje ciało i krew, ale w środku
staje się całkiem wyodrębniony. Nie masz już władzy absolutnej. Nie
możesz „kazać” tak bez uargumentowania. Czasem w zamian usłyszysz ripostę taką, że generalnie, obiektywnie ujmując – chapeau bas.
Sama nauczyłaś, resztę geny po tatusiu spreparowały. Dziecko jest inteligentne i bywa błyskotliwe. Chcesz mieć autorytet? To trzymaj pion
i nie podkładaj się. Wkładaj kamizelkę, nie wystawiaj się na ostrzał
i omijaj miny. Żadnej lipy – lipę wyłapuje cwana gapa z miejsca. Przygotuj się na niespowdziewane i staraj się nie wychodzić z siebie. Level
„domówka”. Sama się zgodziłaś. Po zapewnieniu, że jak wrócisz o 23.30
to będzie już pozamiatane, bo wpadnie góra 10 osób i będą grać w gry,
wychodzisz. Pierwszy raz zostawiasz smarkaterię bez nadzoru, sąsiadów uprzedziłaś, i jako ta ponownie Fajna Matka jedziesz na prosecco
do przyjaciółek, cieszyć z się z reelekcji. Telefon na pogotowie wisi na
lodówce, pogadanka o zasadach behape była, o seksie też była, ale się
nie kleiła (maaaamooo, weź).
Wracając o drugiej (bo zeszło) zastajesz otwarte drzwi do rozświetlonego, tętniącego życiem i muzyką domu. Na schodach mija cię Chińczyk,
właśnie wychodził. W kuchni palą fajki jakieś dziewczęta, jedna z nich
ma na sobie twój sweter. Podłoga się lepi i z tego, co widzisz, chyba dzieciarnia rozpoczęła ci remont, a już na pewno przemeblowanie. Ogarniając wzrokiem towarzystwo oceniasz je na jakieś 40 sztuk. Zesrany
Junior biega między gośćmi wyszarpując im z rąk porcelanowe figurki
i inne kruche fanty oraz kotlety, pierwotnego przeznaczenia na jutrzejszy obiad. I w tym momencie bądź nadal tą FAJNĄ MATKĄ. No dawaj.
Albo zostaw sobie siły na później. Później przyprowadzi dziewczynę.
Albo chłopaka.
Ahoj przygodo!
Felieton

LAMCOO
– PODŁOGI
DLA CIEBIE
To sklep zajmujący się sprzedażą
i montażem podłóg – w tym paneli,
podłóg drewnianych i hybrydowych,
drzwi, sztukaterii, dekoracji ściennych, a także rewolucyjnego ogrzewania na podczerwień. W ich ofercie odnajdą się osoby poszukujące
sprawdzonych produktów wysokiej
jakości, niezbędnych do wykończenia
mieszkania, domu czy biura.
Szczecin – Mierzyn ul. Welecka 13

TAJEMNICA
POLISZYNELA
To nowa pizzeria w stolicy Pomorza Zachodniego. Jak zapewniają właściciele: „robimy picki
w piecu, który przyjechał do nas
prosto z Neapolu i strasznie się
tym jaramy, robimy sałatki, kombinujemy z deserami. Napijesz się
u nas też dobrego winka, drinka
oraz piwka”.
Szczecin, Księcia Bogusława X 1-2
(wejście od ulicy Jagiellońskiej)

DO BETTER
Szkoła językowa oferująca możliwość nauki na wszystkich poziomach zaawansowania. Świadczy
także usługi w zakresie tłumaczeń
i wszystkich aspektach dotyczących pracy z językiem obcym,
również pod kątem biznesowym.
Niedawno otworzyła siedzibę
w nowoczesnym biurowcu. Naucza od ponad 12 lat. Współpracuje
z wieloma firmami, organizacjami
i fundacjami. Prowadzi również liczne warsztaty i szkolenia językowe.
W skład zespołu szkoły wchodzą
wykwalifikowani profesjonaliści:
lektorzy, tłumacze, certyfikowani
egzaminatorzy.
Szczecin, ul. Łubinowa 75

reklama

MEDICAL
BEAUTY CLINIC
Oferuje zabiegi odmładzające, regenerujące i modelujące sylwetkę.
Jedyna w Szczecinie technologia
Indiba Deep Care. Wykonuje zabiegi na twarz dzięki którym można
pozbyć się zmarszczek, ujędrnić
skórę twarzy, szyi oraz dekoltu,
a także zmniejszyć drugi podbródek i zlikwidować opadającą powiekę. Zabiegi na ciało pozwolą
zredukować tkankę tłuszczową
oraz cellulit, ujędrnić i napiąć skórę po porodzie lub szybkiej utracie
wagi.
Szczecin, ul. Reduty Ordona 56a/3

BADANIA ZA KALENDARZ
Dwanaście kobiet i dwanaście miesięcy. Powstaje niezwykły kalendarz, którego bohaterkami są znane szczecinianki. Panie stanęły przed obiektywem Aleksandry Medvey-Gruszki w szlachetnym celu – dochód ze sprzedaży kalendarza ma opłacić badania cytologiczne dla jak największej
grupy kobiet. Inicjatorkami tej akcji są ginekolożki dr Dorota Gródecka i dr Joanna Lewandowska z Tuwima Ginekologia, które nie po raz pierwszy,
również w taki sposób, zachęcają inne pani do regularnych badań ginekologicznych.

W styczniu obchodziliśmy Miesiąc Świadomości Raka Szyjka Macicy.
Wtedy wspólnie z dr Lewandowską zorganizowałyśmy akcję edukacyjną, połączoną z sesją fotograficzną, w której udział wzięły znane panie
ze Szczecina. Bohaterki tego przedsięwzięcia wymieniały także powody, dla których się regularnie badają – mówi dr Dorota Gródecka. – Idąc
niejako za ciosem, postanowiłyśmy zorganizować kolejną akcję, mającą na celu propagowanie badań cytologicznych, badań, które są jednymi z najważniejszych, jakie każda kobieta, przynajmniej raz w roku, powinna przeprowadzić. Tym razem pomysł nabrał kształtu kalendarza.
Na jego kartach znajda się znane 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.
W akcję włączyła się Filharmonia Szczecińska, we wnętrzach której odbyła się sesja fotograficzna. – Pomysł jest taki, żeby dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczyć na badania cytologiczne dla jak największej
grupy pań, Dodatkowo, z dr Lewandowską chcemy ufundować badania
USG – mówi dr Gródecka. – Pierwszymi paniami, którym chcemy umożliwić takie badania są mamy dzieci znajdujących się w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. One mają wystarczająco już
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dużo na głowie by myśleć jeszcze o sobie. Chcemy choć trochę ułatwić
im życie.
Premiera kalendarza odbędzie się 25 listopada w Filharmonii
im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Towarzyszyć jej będzie wernisaż zdjęć, który dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021–2030. Organizatorem akcji jest Fundacja Biznes Innowacje
Networking, Inicjatorem - Gabinety Tuwima Stomatologia Ginekologia.
Fotografie wykonała Ola Gruszka. Cały 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.

ad, ds./foto: Aleksandra Medvey-Gruszka

Wernisaż wystawy zdjęć Wiele powodów by żyć – 25 listopada 2021 r., godz. 20, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Wydarzenia

INTELIGENTNE OBUWIE
Design inspirowany twórczością Stanisława Lema był tematem przewodnim tegorocznej edycji Young Design, konkursu dla projektantów
przed 30. rokiem życia, którego finalistą został Paweł Wilczurak Wołowczyk.
Absolwent studiów pierwszego stopnia Akademii Sztuki na kierunku Wzornictwo specjalność:
projektowanie produktu, zaprezentował koncept obuwania poszerzającego percepcję pn.
„Tremma. Haptyczny System Nawigacji”. Młody
projektant stworzył wkładkę do butów, w której
umieszczone zostały 4 silniki wibracyjne. – Dzięki tej wkładce, przy zastosowaniu augmentacji
sensorycznej, ciało dostaje informacje o przestrzeni, w jakiej się znajduje, w przestrzenny sposób – tłumaczy młody projektant. – Taki system
sprawia, że nie musimy podczas podróży patrzeć
w ekran telefonu lub na mapę. Możemy dalej
korzystać z innych systemów nawigacji, jednocześnie mając „wewnętrzny głos” mówiący nam
o zmierzaniu w dobrym kierunku. Proponowany
ubieralny nowy zmysł dla człowieka ma uzupełniać pozostałe zmysły i w ten sposób ulepszać
nasze postrzeganie. Dlatego modularna wibracja
nie zagłusza pozostałych zmysłów, a stanowi ich
uzupełnienie.
Projekt łączy technologię druku 3D, płytek programowalnych i komponentów elektronicznych,
klasycznych materiałów oraz biomateriałów. Jest
próbą odpowiedzi na pytania o kierunki rozwoju
inteligentnych rozwiązań, a także wyrazem świadomości, jak mało jeszcze jako ludzkość wiemy

ad / foto: materiały prasowe

17

Wydarzenia

KOLORY WODY
Kamila Pawlak, studentka II stopnia Projektowania Produktu w Akademii Sztuki w Szczecinie, która w ubiegłym roku zrealizowała z wyróżnieniem dyplom w pracowni Macieja Karpiaka, otrzymała II nagrodę w międzynarodowym konkursie 10th Roca International Design Contest. Laur
przypadł jej w kategorii: Water&Energy, za projekt umywalki, która zwraca uwagę na oszczędność w gospodarstwie domowym oraz automatyczne zachowania podczas codziennej higieny.

– Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi odbiorców na oszczędzanie wody w gospodarstwie domowym przy codziennej czynności
jaką jest higiena – mówi Kamila Pawlak. – W swojej pracy zawarłam
takie kwestie jak: minimalne i maksymalne zużycie wody, przykłady jej
zużycia, wpływ koloru i jego znaczenie na użytkownika, opis wykorzystanego materiału oraz działanie sygnalizacji świetlnej.
Zaprojektowana przez Kamilę umywalka dedykowana jest gospodarstwom domowym. – Za miejsce najczęstszego wykorzystywania
wody uważa się łazienkę. Zauważyłam, że przyczynia się do zużycia
znacznej ilości wody, co oznacza, że często nie zwracamy uwagi na jej
marnotrawstwo – podkreśla projektantka. – Zużycie wody w tej części
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domu nie jest przedstawiane po każdej z czynności, którą wykonujemy.
Zaprojektowałam umywalkę, która może ograniczyć konsumpcję wody
poprzez szybką informację zwrotną w postaci koloru.
W tym celu Kamila wybrała trzy kolory: żółty – zapala się jako pierwszy po upływie 0,5 litra wody, pomarańczowy – zapala się w drugiej
kolejności po upływie 1 litra wody, czerwony – zapala się jako ostatni
po upływie 2 litrów wody. – Za pomocą projektu chcę nie tylko nakłonić
do oszczędzania wody, ale również podać argumenty, które nakłonią
do zmian i codziennej motywacji w jej ograniczaniu – dodaje autorka
projektu.

ad/ foto: materiały prasowe
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SWEET&SPICY
by MAJDAN
Nowa kolekcja reprezentuje kobietę, która lubi klasykę
i nie obawia się uzewnętrzniać swojej kobiecości. Pełna połączeń
sweet&spicy, jak różne oblicza kobiety. Otuli ciepłym płaszczem,
oczaruje sensualną mini i ogrzeje bawełnianym dresem. Pozbawiona wzorów, stworzona z jednolitych pod względem barwy
projektów, które są eleganckie i ponadczasowe. Sylwia Majdan
przygotowała na sezon jesień/zima oversizowe marynarki i koszule, ale również delikatne sukienki i dopasowane fasony spódnic. Słodko-słone – to połączenie subtelności z pazurem, które
najlepiej opisuje kolekcję AW 21/22.

ad / foto: Karolina Tarnawska / stylizacje: Patrycja Pankiewcz /
MUA: Agnieszka Ogrodniczak
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PACHNĄCE
SMAKOŁYKI
Aperol, piwo o zapachu chmielu i konopii, prosecco
z truskawką, gin z tonikiem, whisky z colą, panna cotta z malinami, kawa z ciachem. Brzmi kusząco, prawda? Jak menu kawiarenki połączonej z koktajlbarem.
Tymczasem te wszystkie smakołyki przeznaczone są
do wąchania, a nie do smakowania, można nimi nakarmić także oczy, bo nie dość, że pięknie pachną to
jeszcze wyglądają.
Takie menu znajdziemy w Hoca Candle, małej szczecińskiej manufakturze produkującej zapachowe świece. – Pomysł na biznes narodził się po tym, jak otrzymałam w prezencie świecę pochodzącą z jakiejś akcji
charytatywnej. Była to świeca sojowa o przepięknym
naturalnym aromacie. Podczas wypalania popsuł
się drewniany knot, który postanowiłam naprawić.
W sumie właśnie od tego wszystko się zaczęło
i trwa... – mówi Aleksandra Hopke, do której należy
manufaktura. – Ponadto mam dobrego „nosa”. Uwielbiam przeróżne zapachy, te przyjemne oczywiście
najbardziej.
Manufaktura Oli znajduje się na Pogodnie, gdzie właścicielka sama ręcznie wykonuje świece. Nie ogranicza się przy tym tylko do prostych wyrobów w słoiczkach. Tworzy świece w różnych formach i w rozmaitych
zapachach. Uwielbia eksperymentować z aromatami.
Świece przypominające desery, czy też znane i lubiane koktajle są w miarę wiernym odzwierciedleniem
tych prawdziwych. Zapachowo również – wyjaśnia,
uśmiechając się. – Dodatkowo można patrzeć na
nie i delektować się ich aromatem do oporu, bez konsekwencji przybrania na wadze.

Ola inspiracje czerpie zewsząd. Nie ukrywa, że
najbardziej na to, co robi, mają wpływ klienci. –
Podsuwają mi pomysły na kolejne realizacje, każdy dorzuca coś nowego, a jak widać możliwości
są nieograniczone – stwierdza. – Tak np. powstała świeca-tort, która była prezentem ślubnym.
Podobnie świece na „baby shower”, wieczory panieńskie, urodziny itp. Staram się, aby każda z nich
była zgodna z preferencjami odbiorcy. Uwielbiam
również nowe wyzwania, czekam, aż klient zaskoczy mnie czymś nieoczywistym. Dlatego zamówić
można u mnie „prawie” wszystko.
Pyszne wyroby od Hoca Candle można bezpośrednio kupić w manufakturze ale także można zamówić je drogą mailową lub przez Facebooka HC.

ad/ Foto: Ewa Bernaś
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Ewa
Bem

SILNA WEWNĘTRZNA POTRZEBA
Nie lubi, gdy ktokolwiek próbuje określać ją mianem pierwszej damy polskiej sceny jazzowej.
Choć spędziła na niej 50 lat, każde kolejne spotkanie z życzliwą publicznością jest dla niej jak tlen.
Po czterech latach od śmierci córki zdecydowała się wrócić na estradę. Powrót Ewy Bem publiczność
zapamięta na długie lata.

Bezsprzecznie to Pani ukształtowała polską scenę jazzową. Czy dziś dostrzega Pani na niej
uderzającą zmianę?

Dostrzegam cudowny rozwój i nieustający rozkwit jazzu wśród młodych ludzi. Pamiętam, gdy zaczynałam, wielu rówieśników, podobnie jak ja, garnęło się do tej muzyki. Zamiłowanie utrzymywało
się przez kolejne lata, więc gdy już jako wokalistka i pedagog miałam przyjemność uczestniczyć
w rozmaitych warsztatach i spotkaniach, widziałam, że młodzi interesują się jazzem na poważnie.
Dokładnie to samo dzieje się dziś – na scenie coraz młodsi muzycy, którzy tworzą fantastyczny jazz.
Rozkwit jest bardzo wyraźny, podkreślają go wszyscy moi koledzy.
Jednak pomimo tego wciąż widoczna jest obawa przed jazzem. Potwierdzeniem
są utwory serwowane w stacjach radiowych i pokaźna liczba koncertów muzyki popularnej. Myśli Pani, że strach spowodowany jest brakiem zrozumienia i skalą
trudności tego gatunku?
Przede wszystkim jazz nie jest muzyką, którą trzeba rozumieć. To przydaje się
w klasyce, w której ważna jest orientacja w zapisie nutowym. Jazz po prostu
się chłonie, wchodząc w niego na wiele sposobów. Wytłumaczeniem jest
brak globalnego zasięgu, który z kolei mają coraz paskudniejsze gatunki. Powody widzę dwa – pierwszym jest brak czasu, a jazz, podobnie
jak każda dobra muzyka, wymaga skupienia się na niej z oddaniem.
Drugim jest fakt, że zewsząd jesteśmy katowani coraz gorszą muzyką,
w coraz gorszym stylu i wykonaniach. Potrzeba komercji powoduje, że
jest ona podbijana i lansowana, co powoduje, że słuchacze odbierają
ją jako najlepszą, wyselekcjonowaną dla nich i jedyną możliwą. W pośpiechu, galopie, w ogólnym szale mamy przecież skłonność do rzeczy,
które ja określam jako dietę pudełkową. Trzeba brać bez zastanawiania się, co jest w środku. W konsekwencji znacznie mniejsze osłuchanie osłabia potęgę jazzu.
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Temat z okładki

Jak to możliwe, skoro na określanym jako kultowy Ladies Jazz
Festiwal są tłumy?

Ladies Jazz Festival jest świetnym wydarzeniem, które od lat pracuje
na miano kultowego dla środowiska. Pamiętajmy, że nie do zdetronizowania jest Jazz Jamboree, który na zawsze pozostanie w świadomości
słuchaczy jako mekka gatunku. Miałam wielki zaszczyt i gigantyczną
przyjemność zapamiętać go sprzed wielu lat, gdy był potęgą w czasach, gdy do kraju, w którym półki świeciły pustkami, zjeżdżali muzycy
z całego świata. O doskonałe podsumowanie pokusił się Wojtek Mann,
który po kolejnej edycji festiwalu określił go jako kolejny cud nad Wisłą,
bo już sam fakt, że Jazz Jamboree w ogóle się odbywał robił wrażenie.
Do tego „oferował” znakomity skład grający wyśmienity repertuar, co
na tamte czasy było nie do uwierzenia. Dziś jest inaczej – festiwale na
dobre zagościły w kraju i zdarza się, że ze zdumieniem obserwuję kolejne anonsy wydarzeń jazzowych. Mam z tym pewien kłopot i proszę nie
odebrać tego jako afront – festiwal, który trwa dwa dni z niewieloma
wykonawcami, nawet najbardziej znakomitymi, nie musi być określany
tym mianem.
Skoro Polacy z pewną ostrożnością podchodzą do jazzu, można rozumieć to tak, że gatunek muzyczny stał się narzędziem w sprawnych rękach marketingowców?

Jak wspomniałam, festiwali jazzowych jest coraz więcej, jednak nie
mam przekładni, dowodów i wiedzy dotyczącej przyrostu publiczności,
która tłumaczyłaby skuteczność takich działań. Patrząc zdroworozsądkowo, skoro wydarzenie trwa dwa dni, sala mieści maksymalnie sto
osób, mało prawdopodobne jest, że to żyła złota. Drugą stroną medalu jest tytaniczna praca muzyków jazzowych, którzy często stawiają
na szali wiele życiowych spraw, aby móc dalej uprawiać tę muzykę.
Taki przykry stan rzeczy idealnie obrazuje słynny najkrótszy dowcip
o muzyku jazzowym, który brzmi: muzyk jazzowy przechodzi obok restauracji. Niestety, coś w tym jest!
W Pani sercu miejsce na jazz znalazło się wbrew pragmatyzmowi?

Jazz towarzyszył mi od dziecka, słuchało się go w domu pełnym artystów, których zapraszała mama, więc zupełnie naturalnym było dla
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mnie, że sięgam po ten gatunek i potrafię go lokalizować bez uszczerbku dla pozostałych zainteresowań muzycznych. W miłości do muzyki
trudno szukać zdrowego rozsądku, który kiedyś się opłaci. Dźwięki nas
po prostu niosą.
Przy ich akompaniamencie wyobrażała sobie Pani scenę?

Nie miałam przeczucia, ale gigantyczną chęć, aby na niej stanąć. Początkowo skłaniałam się w kierunku aktorstwa, planowałam skończyć
Akademię Teatralną. Z pewnością, odkąd pamiętam, sceny się nie bałam, już jako dziewczynka angażowałam się w przeróżne artystyczne
realizacje na koloniach, obozach harcerskich i w szkole. Estrada była
moim naturalnym środowiskiem.
Dlaczego w takim razie jednak nie deski teatru?

W pewnym momencie wycofałam się z egzaminów. Taką decyzję podjęłam wtedy, a zawsze byłam emocjonalna i spontaniczna. Wybrać śpiew
na scenie pomógł w dużej mierze mój brat Aleksander Bem, który zaciągnął mnie do Stodoły na przesłuchanie do powstającej grupy bluesowej
Stodoła. Wypadłam, jak się okazało, bardzo dobrze i tak się wszystko
potoczyło. Efekt domina – najpierw wystąpiłam półprywatnie, potem
mnie poproszono, żeby jeszcze raz i tak kolejno co wieczór. Jednocześnie mój podziw dla aktorstwa i teatru nie zginął, dobra gra aktorska
zawsze wywołuje we mnie drżenie, wysoko ją sobie cenię ze sztuk
wszelkich. Głos serca spowodował, że oddałam się całkowicie śpiewaniu i myślę, że z pożytkiem dla siebie i słuchaczy.
W ich oczach jest pani pierwszą damą polskiego jazzu.

Nie lubię tego określenia. Jednoznacznego, będącego pewnego rodzaju pieczątką, którą bardzo łatwo jest przystawić. W sztuce taki rodzaj
rywalizacji, klasyfikacji jest niedorzeczny. Króla strzelców rozumiem
(śmiech), siebie nie uważam za żadną królową. Myślę, że ocena mojego dorobku artystycznego w tym przypadku zależy od dziennikarza,
który woli użyć tego skądinąd efektownego sformułowania, niż szukać
innego.
Czy w takim razie medialna presja i oczekiwania publiki powodują
u Pani potrzebę dopełnienia artystycznego dorobku?

Temat z okładki

Zupełnie nie. Jestem na scenie od 50 lat i ta świadomość nie pobudza mnie do zastanawiania się, czy coś jeszcze powinnam.
Wydaje mi się, że powiedziałam prawie wszystko, ale jeśli jednak
uda mi się coś jeszcze dodać w sensie artystycznym, będę bardzo
zadowolona. Jednak nie robię sobie takich planów, takich założeń.
Artyści potrafią planować? Pani ma ten dar?

Jeśli chodzi o prawdziwego artystę, tak jak ja rozumiem artyzm,
czyli współdziałanie oparte na kolosalnych umiejętnościach,
ale z weną, wewnętrznym imperatywem, czymś co porywa do
działania, to zdecydowanie nie. Artysta musi czuć pociąg do czegoś, przemożną ochotę, aby coś spełnić i tego nie wolno przewidywać. Wszelkie wyrachowanie i kalkulacje zabijają sztukę.
Skrzydła weny pomagają unosić się ponad krytyką?

Nieskromnie muszę powiedzieć, że nie byłam krytykowana za
to, co robię artystycznie, a jedyne średnio przyjemne słowa słyszałam o mojej nadwadze. Moją własną ochroną przed krytyką
była ostrożność i precyzja w wyborze tego, co śpiewam. Nigdy
nie podlegałam modom, naciskom, gustom, że się lepiej sprzeda, czy jest w lepszym tonie. Takie rzeczy są mi obce i nic nigdy
nie spowoduje, że staną się bliskie. Zawsze wiedziałam, co i jak robię, ponieważ największym krytykiem wobec siebie jestem ja sama,
a to mnie zabezpiecza. Czy dziś się tego obawiam? Teraz już niczego się nie boję, mogą mnie hejtować, niszczyć, bo to nie ten etap
i stan mojego ducha. Wzruszający moment przydarzył mi się ostatnio w Krakowie na koncercie dedykowanym Andrzejowi Zausze –
wyszłam na scenę, a cała ogromna sala wstała i przez kilkanaście
minut biła brawo i krzyczała. Tak też było w Gdyni, Sopocie, Łodzi
i innych miastach. To coś przepięknego i wystarcza za wszelkie
opinie, choć znakomite recenzje fachowców znaczą bardzo wiele.
Ludzie okazują mi wiele serdeczności i wsparcia przez wzgląd na
tragedię, którą przeżyłam i przeżywam do tej pory. Jednak reakcje
publiczności pozwalają mi również wierzyć, że czekano na mnie
i że fajne są moje piosenki po prostu.
Życzliwość publiczności i dobra energia bardzo pomagają?

Oczywiście, są jak źródło czystego tlenu. Ja kocham ludzi i oczekuję serdeczności, bo sama daję jej dużo. Dostaję ją nie tylko podczas koncertów, ale również w tych zwykłych, codziennych sytuacjach. Jestem przeszczęśliwa, mogąc ją odwzajemniać.
Z tej przyczyny wróciła Pani po czterech latach na scenę?

Dobrze to pani określa. Powrót, a nie „come back”, który niezmiennie pachnie dla mnie PR-em. W moim przypadku występ podczas
Ladies Jazz Festiwal nie miał drugiego dna. Przeszłam ogromnie trudny okres przez te cztery lata, każdego dnia udawałam,
że żyję. Teraz jestem bliżej rzeczywistości, wróciłam na scenę,
bo bez niej, koncertów i śpiewania nie potrafię funkcjonować.
Pani koncert w Filharmonii w Szczecinie oczarował publiczność.

Cieszę się, że mogłam zabrać słuchaczy do świata jazzu, w którym każda sekunda wydaje się nasycona całkiem innymi emocjami. Zaśpiewałam najbardziej lubiane piosenki, wspominając
ich twórców – między innymi Henryka Majewskiego, Aleksandra Bema, Wojciecha Młynarskiego czy Jerzego Wasowskiego.
Obok mnie wystąpiły moje skarby kochane, muzycy z najwyższej
półki, prawdziwe asy naszych scen. Słysząc, że oczarowałam publiczność muszę przyznać, że zadziałało to w obie strony. Do tego
Szczecin urzekł całą feerią jesiennych barw.
Scena pomimo wszystko jest pięknym rodzajem uzależnienia?

Nie, silną wewnętrzną potrzebą. To nie tak, że gdy przez miesiąc
nie śpiewam koncertów natychmiast wariuję. Pożytkuję ten czas
na kolejne rzeczy, które sprawiają mi przyjemność w zupełnie innych obszarach. Niezależnie od tego, co robimy, jeśli otrzymaliśmy od Boga dar i nagle nie możemy go pożytkować, to sprawia,
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że zaczynamy się dusić. Myślę, że ktoś pilnuje, aby talent został
wykorzystany.
Tych darów doszukuje się Pani u wnuków? Chce w nich Pani
widzieć następców?

Nie! Przed nimi daleka droga, starszy wnuk dopiero odbył pasowanie na pierwszoklasistę.
Śpiewacie razem?

Jeżeli jest okazja, nie unikam. Staram się dzieciom śpiewać, czasem w samochodzie. Nikt z nas, ani mój kochany zięć, ani my
dziadkowie nie mamy ambicji, aby już teraz wnuki uczyły się
muzycznie. Rozwijają się pod innymi względami – sportowo, intelektualnie, językowo, plastycznie, więc jeśli ma się cokolwiek
urodzić, z pewnością wydarzy się w odpowiednim czasie.
Jaki dziś jest to czas?

Zanim to piekło, ta tragedia się zdarzyła, zanim mój skarb odszedł, czasami myślałam, jak można przeżyć coś tak strasznego.
Gdy znajomych dotykała śmierć dzieci, z przerażeniem zastanawiałam się, co czują. Po odejściu Pamelki słyszałam, że trzeba żyć
dalej, czas goi rany – spadał na mnie cały zestaw nieprzydatnych,
wręcz głupich czasem rad. Czas nie ma znaczenia, ból i strata są
z nami każdego dnia, ale staramy się nie wchodzić w temat, wiedząc, że się rozsypiemy. Teraz najważniejsze, abyśmy trzymali
gardę dla Basi i Tomka – tylko taki sposób myślenia powoduje, że
nie opuszczamy rąk. Bardzo ważna jest nasza córka Gabrysia, która po odejściu ukochanej ponad wszystko siostry liczyła, że się nie
rozpadnie ten mój cały świat, a ja zdołam w poczuciu obowiązku
żyć dalej. Żyję, wychodzę do ludzi, chociaż nie spodziewam się,
że jeszcze będę szczęśliwa. To już nie jest możliwe.

rozmawiała: Dagmara Rybicka, foto: Iza Grzybowska

Temat z okładki

Profesor Tomasz Byrski –
Potrafimy skutecznie
leczyć raka
Medycyna XXI wieku to medycyna spersonalizowana, dostosowana do pacjenta, to również leczenie dobierane i modyfikowane pod kątem
konkretnego chorego. Na czym polegają nowoczesne terapie onkologiczne? Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka, a także o kardynalnym
wpływie profilaktyki na to leczenie rozmawiamy z profesorem Tomaszem Byrskim.
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Ludzie

Panie profesorze za nami październik, miesiąc profilaktyki raka
piersi, zatem zacznijmy od tego tematu. Usłyszałam, że czynnikiem ryzyka zachorowania na ten nowotwór jest… samo bycie kobietą. Statystyki mówią, że Polki często zapadają na raka piersi
i częściej niż kobiety w Europie Zachodniej umierają. Dlaczego?

Tak niestety jest. Na całym świecie zwiększa się zachorowalność
na raka piersi, zarówno w USA, jak i Europie Zachodniej. Problem w naszym kraju polega jednak na tym, że o ile w wielu innych krajach jednocześnie spada umieralność, to w Polsce ostatnio znowu wzrasta.
W ciągu roku w Polsce wykrywa się około 18-19 tys. zachorowań na raka
piersi u kobiet, a umiera około 6 tys. pacjentek.
Dlaczego tak się dzieje? Rak piersi jest chorobą, która częściej występuje w krajach rozwiniętych. Czym lepsza stopa życiowa, tym więcej
odnotowuje się przypadków. Wiele czynników na to się składa. Kobiety
coraz później zachodzą w ciążę, posiadają mniej dzieci, krótko karmią
piersią, często stosują terapie hormonalne (antykoncepcja i hormonalna terapia w okresie około- i pomenopauzalnym). Ponadto wśród innych
przyczyn wymienić należy czynniki związane z rozwojem cywilizacyjnym, czyli nieregularny tryb życia, stres, mała aktywność fizyczna,
otyłość, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Wreszcie podkreślić
należy fakt, że zbyt mało kobiet zgłasza się na bezpłatne badania mammograficzne. W Polsce nie można wciąż przekroczyć progu 50% zgłaszalności. Wiele Polek boi się wykrycia raka piersi, o czym już wcześniej
wspomniałem. Często niepotrzebnie używa się pojęcia, że „walczymy
z rakiem”, co może zniechęcać pacjentki do badań. Proszę pamiętać,
że lekarze „nie walczą” z rakiem, tylko go leczą i najczęściej skutecznie. Te wszystkie zaniedbania powodują, że zbyt długi czas upływa od
podejrzenia rozwoju raka piersi do rozpoczęcia właściwego leczenia,
a w konsekwencji bezpośrednio wpływa na wyższą umieralność.

chłonnych (pachowych), a następnie do wątroby, płuc i układu kostnego. Rozpoznanie zaawansowanego raka piersi jest równoznaczne
ze stwierdzeniem choroby niewyleczalnej! Należy sobie zdać sprawę,
że najczęściej znachorzy to osoby obdarzone wyjątkową charyzmą,
a zagubiona pacjentka szuka najprostszych rozwiązań, w tym przypadku akurat najmniej właściwych, które w niedalekiej przyszłości okazują
się zgubne. W przypadku chorób nowotworowych niestety nie ma już
później odwrotu. Szacuje się, że około 85% pacjentek z rakiem piersi
możemy wyleczyć, pod warunkiem, że zgłoszą się wcześniej, natomiast
około 6% pacjentek zgłasza się z chorobą w stadium uogólnienia, tzn.
z przerzutami. Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w onkologii
raka piersi, pozwala w przypadku takich pacjentek na zastosowanie metod leczenia, które wydłużą przeżycie i poprawią jego jakość, ale wówczas o wyleczeniu nie ma już mowy.

Często niepotrzebnie używa się pojęcia,
że „walczymy z rakiem”, co może zniechęcać pacjentów do badań. Proszę pamiętać, że lekarze „nie walczą” z rakiem, tylko
go leczą i najczęściej skutecznie.

Skuteczność szybkiej diagnostyki i leczenia można zwiększyć poprzez
utworzenie w kraju większej ilości ośrodków specjalizujących się w leczeniu raka piersi, tzw. Breast Units.

Wykonuję badania profilaktyczne. Z cytologią nie mam problemu,
ale przyznam, że za każdym razem, gdy idę do radiologa zbadać
piersi, czuję niepokój. Skąd ten strach?

Istotą właściwego postępowania profilaktycznego w onkologii jest wykonywanie regularnych badań. To bardzo istotne, że wykonuje je Pani
systematycznie. Ale skąd ten strach? Najczęstszą przyczyną obaw,
które zgłaszają pacjentki jest niepokój, że w badaniach „coś wyjdzie”,
a to z kolei wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dalszej diagnostyki i strachem, że na końcu padnie słowo „rak”. Ile to razy słyszeliśmy
historię, że ktoś poszedł na badania profilaktyczne, wykryto u niego
chorobę nowotworową, a później niedługo po tym… zmarł. Takie historie wynikają właśnie z braku regularności przeprowadzanych badań.
W tym przypadku najprawdopodobniej pacjentka lub pacjent zgłosili
się albo po raz pierwszy, albo po kilku lub kilkunastu latach przerwy
i wykryto chorobę nowotworową w zaawansowanym stadium. Niestety
takie zdarzenia nie pomagają, a wręcz generują jeszcze większy strach.
Może również obawę budzi fakt, że badania profilaktyczne nie należą
do przyjemnych, ale warto mieć świadomość, że są konieczne. Warto
podkreślić, że badania profilaktyczne mają na celu wczesne wykrycie
zmian, które można obecnie dobrze i z sukcesem leczyć.

Czasem kobieta sama widzi lub czuje, że coś jest z nią nie tak. Bywa,
że do lekarza zgłaszają się kobiety z guzem piersi wielkości mandarynki. Dlaczego?
No właśnie… Wszyscy onkolodzy zadajemy sobie pytanie – dlaczego?
Takie zaniedbania najczęściej wynikają z niewiedzy, że choroba nowotworowa na wczesnym etapie rozpoznania jest podkreślam – całkowicie wyleczalna. Obserwujemy, że brakuje w naszym społeczeństwie
wypracowanego nawyku regularnego samobadania piersi. Często pacjentki bagatelizują pierwsze objawy, wydaje im się, że to nic groźnego.
Nie zgłaszają się do lekarza, a zasięgają opinii wśród znajomych, na forach internetowych, w końcu szukają porady u najmniej odpowiednich
osób, czyli znachorów i zielarzy. Pacjentki często obawiają się skomplikowanych procedur medycznych, a łatwiej im przyjąć diagnozę stawianą „od ręki” przez niekompetentne osoby. To powoduje, że cenny czas
upływa, a nowotwór się rozwija i z upływem czasu osiąga zdolność do
tworzenia przerzutów, w pierwszej kolejności do okolicznych węzłów
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Spotkałam ostatnio ekspedientkę w sklepie. Jej mama choruje na
nowotwór piersi. Powiedziała mi: „następna będę ja”. Co robić,
gdy jesteśmy dziedzicznie predysponowane do zachorowania?
Przede wszystkim należy mieć świadomość, że znajdujemy się w grupie
podwyższonego ryzyka zachorowania na nowotwór. A zatem bardzo
istotny jest wywiad rodzinny (kto zachorował? w jakim wieku zachorował/a? na jaki rodzaj nowotworu? jak był/a leczony/a?). W przedstawionym przypadku osoba zdaje sobie sprawę z ryzyka, ale jej obawy,
że będzie kolejną pacjentką onkologiczną w rodzinie, nie do końca są
słuszne. Właśnie dla takich osób zostały stworzone Onkologiczne Poradnie Genetyczne, w których lekarze specjaliści w dziedzinie genetyki
klinicznej diagnozują predyspozycje i wykonują właściwe badania genetyczne. W przypadku stwierdzenia, że osoba znajduje się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór wykonywane ma okresowe
badania kontrolne w ramach odpowiednich programów profilaktycznych. Przeprowadzanie badań u osób zdrowych ma na celu zapobieganie chorobom nowotworowym oraz wczesne ich wykrywanie. W przypadku tej pacjentki jest to procedura konieczna, tym bardziej, że może
ją uchronić przed zachorowaniem i nie będzie „następną” w rodzinie.

W Szczecinie mamy to wielkie szczęście, że utworzona w Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym – Onkologiczna Poradnia Genetyczna jest
modelowym przykładem funkcjonowania profilaktyki onkologicznej,
w ramach której wykonywane są innowacyjne testy DNA, pozwalające
na ukierunkowaną profilaktykę i w przypadku zaistnienia konieczności – odpowiednio szybkie rozpoczęcie leczenia. Warto podkreślić, że
współczesna onkologia dysponuje już w przypadku niektórych nowotworów lekami, których skuteczne działanie jest związane z konkretnym podłożem molekularnym. Badania farmakogenomiczne pokazały,
że określone mutacje w komórkach nowotworowych mogą determinować odpowiedź pacjenta na lek, stąd tak ważne jest ich wykrycie.
Ludzie

Medycyna zmienia się w oszałamiającym tempie. Dwadzieścia lat
temu diagnoza wirusa HIV, a w konsekwencji AIDS była wyrokiem,
podobnie było z nowotworami złośliwymi. Co zmieniło się w tym
zakresie?

Ostatnie 20 lat w onkologii przyniosły niewyobrażalne postępy. Choroby nowotworowe, które jeszcze 20 lat temu uważane były za niewyleczalne, w których stosowana chemioterapia nie przynosiła oczekiwanych efektów, dzisiaj stały się chorobami przewlekłymi. To znaczy,
że ich przebieg jest kontrolowany, pacjent pozostaje w tzw. remisji
i może powrócić do normalnego życia. Istnieje wiele nowych leków
poprawiających jakość życia pacjentów. Coraz więcej leków onkologicznych podawanych jest w formie doustnej, dzięki czemu pacjent nie
musi spędzać wielu tygodni w szpitalu. Kolejnym krokiem jest leczenie
skojarzone i sekwencyjność leczenia. Leczenie skojarzone oparte jest
na zastosowaniu kilku metod jednocześnie, np. radioterapii, hormonoterapii i leczenia celowanego. Natomiast istotą skutecznego leczenia
onkologicznego jest sekwencyjność, ponieważ nowotwór z każdym
kolejnym podaniem leku uodparnia się i lek przestaje działać. W tym
celu stosuje się różne modyfikacje, np. łączy się leki o różnych mechanizmach działania, o różnym profilu toksyczności, a jednocześnie stosuje
się je wymiennie lub jedne po drugich. W końcu wprowadzono na rynek
nowoczesne leki o mniejszym potencjale toksyczności i mechanizmie
działania opartym na podłożu genetycznym (molekularnym) nowotworu. Nowe odkrycia spowodowały wprowadzenie leków wybiórczych
w stosunku do komórek nowotworowych i także wobec konkretnych
mechanizmów patogenetycznych. Są to przeciwciała monoklonalne, inhibitory punktów kontrolnych komórki, leki antyangiogenne, czy w końcu nowoczesna immunoterapia. Dzisiaj niektórzy pacjenci z uogólnioną
chorobą nowotworową mogą przeżyć kilka lat. Nowoczesne terapie
są mniej toksyczne i w związku z tym mają mniej skutków ubocznych,
przez co znaczna część pacjentów poddanych leczeniu jest w stanie
pracować zawodowo. Tego wszystkiego wcześniej nie było.
Jak zatem leczenie onkologiczne będzie się zmieniało w ciągu najbliższej dekady?

W mojej opinii przyszłość onkologii będzie oparta na leczeniu w zależności od różnic osobniczych pacjentów, czyli wejdziemy w erę medycyny spersonalizowanej. Ludzki genom jest czymś najbardziej spersonalizowanym u człowieka. Jedynie pacjent chory na chorobę nowotworową
posiada coś jeszcze bardziej spersonalizowanego, a tym czymś jest genom nowotworu. Badanie tego genomu po zdiagnozowaniu nowotworu, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu pozwoli na utworzenie gigantycznej bazy danych w świecie, dzięki której powstałoby wyjątkowe
narzędzie do wykorzystania w leczeniu kolejnych pacjentów i w pozyskiwaniu nowych terapii w ramach badań klinicznych. Profil molekularny danego pacjenta będzie poddawany analizie i porównaniom, dzięki
czemu do leczenia zostanie zastosowana najlepsza dostępna terapia.
W 2015 roku prezydent USA ogłosił Inicjatywę Medycyny Precyzyjnej,
której celem jest zbadanie sekwencji genomów od co najmniej miliona
Amerykanów, a jednym z zadań tego przedsięwzięcia jest dokonanie
postępów w onkologii.

Kardynalną sprawą jest profilaktyka. Wczesna diagnoza to lepsze
rokowania. Jak poprawić tę sytuację w Polsce?

Właściwa profilaktyka onkologiczna ma na celu zapobieżenie zachorowaniu na nowotwór i w konsekwencji obniżenie umieralności. W tym
celu najważniejszą kwestią jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej
onkologii.
Należy promować prozdrowotne zachowania, zdrowy styl życia oraz
czujność onkologiczną. Powinniśmy wiedzieć, że jeżeli w rodzinie pojawiają się zachorowania na nowotwory, należy zgłosić się do najbliższej
Onkologicznej Poradni Genetycznej.
Musimy sobie zdawać sprawę, że ryzyko zachorowania na nowotwory
złośliwe związane jest z podłożem genetycznym (różnimy się między
sobą predyspozycjami do zachorowania – niektórzy mają większą, inni
mniejszą), stylem życia, dietą oraz czynnikami środowiskowymi.
Profilaktykę przeciwnowotworową powinniśmy promować nie tylko
wśród osób dorosłych, ale również wśród dzieci w szkołach. Aby te
wszystkie plany skutecznie zrealizować, przyjęto w naszym kraju Narodową Strategię Onkologiczną, która wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów
strategicznych, kluczowych dla odwrócenia niekorzystnych trendów
epidemiologicznych, poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą
nowotworową. Celem nadrzędnym tego projektu jest wzrost odsetka
osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej oraz
zmniejszenie zapadalności na choroby nowotworowe. Poprawie ulec
ma także jakość życia pacjentów onkologicznych w trakcie leczenia
i po jego ukończeniu.
Jak nie zachorować na raka? Czy jest jakiś „złoty standard” w tym
zakresie?

Jak nie zachorować na raka? Przyznam, że jest to niezwykle trudne pytanie i nie znam na nie odpowiedzi. Natomiast jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka? Dzięki postępom współczesnej genetyki, onkologii
i epidemiologii posiadamy wiele możliwości.
W 1987 roku opublikowano po raz pierwszy Europejski Kodeks Walki
z Rakiem, który stanowi kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki
chorób nowotworowych.
Główne przesłanie Kodeksu brzmi i tu zacytuję: „Prowadząc zdrowy
tryb życia, można poprawić ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów złośliwych”. Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że powszechne przestrzeganie zaleceń profilaktycznych zebranych w Kodeksie Walki z rakiem pozwoliłoby obniżyć ryzyko
zachorowania na nowotwory złośliwe u ludzi o blisko 50%. Osobiście zachęcam każdego do lektury Kodeksu Walki z Rakiem i stosowania się do
przedstawionych zaleceń. Apeluję także do propagowania zawartych
w nim treści w swoim najbliższym otoczeniu. Kodeks można znaleźć na
stronie internetowej serwisu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (pacjent.gov.pl).

rozmawiała: Izabela Marecka / foto: Ewelina Prus

Profesor Tomasz Byrski pracuje w Klinice Onkologii i Chemioterapii
PUM, jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii
klinicznej. Dorobek naukowy prof. Tomasza Byrskiego obejmuje ponad 170 publikacji – artykułów w recenzowanych czasopismach zagranicznych i w polskich. Był wielokrotnie nagradzany za działalność
naukową nagrodami Ministra Zdrowia oraz Rektora PUM, uzyskał
dwukrotnie stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Otrzymał również Zachodniopomorskiego Nobla 2011 oraz Nagrodę
Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną.
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Ola, Michał i wyżeł Walter

Łowcy
pięknych wnętrz
„Podróżując po Szczecinie, lubimy patrzeć ukradkiem w rozświetlone okna mieszkań. Dziwimy się wtedy, że oddalone od siebie raptem o kilkadziesiąt centymetrów świecące punkciki, są tak skrajnie różne, naznaczone historią ludzi i przedmiotów”. Ten ładny fragment pochodzi z lokalnego
bloga, mieszkamwszczecinie.com, którego bohaterem jest Szczecin – dziki, nieodkryty, schowany przed światem, do którego dostępu strzegą
furtki i domofony. Ten blog to inspirująca podróż po dizajnie i architekturze. To zbiór zachwytów, opowieści o ludziach i wnętrzach, które stworzyli.
Osobistych przestrzeniach, w których wszystko dookoła zdaje się mówić: bądź sobą.
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Blog tworzy świetnie uzupełniający się duet: Aleksandra Poncyljusz,
pomysłodawczyni i redaktorka naczelna, zawodowo agentka nieruchomości specjalizująca się w historycznym budownictwie, oraz
Michał Szałkiewicz, na co dzień zajmujący się projektowaniem graficznym i fotografią. – Gdy miałam roczek, mój tata otworzył biuro
nieruchomości. Jako nastolatka, nie raz słyszałam o wizjonerskich
wycieczkach ojca w przyszłość, w której biznes przechodzi z ojca na
córkę. Początkowo bardzo się temu opierałam. W końcu postanowiłam spróbować, ale na własnych zasadach – mówi Ola. – Blog miał
być moim wsparciem, projektem, w który wierzę. Iskierką nadziei,
pozwalającą mi odczarować tę niedającą się lubić branżę. To się udało. Stworzyłam moje centrum świata, w którym jest zawsze coś ekscytującego do zrobienia. Przede wszystkim jednak może się w nim
wydarzyć coś niezwykłego.
Początkowo para przybliżała historię pełnych pasji szczecinian –
artystów i rzemieślników, ciesząc się, że może dołożyć cegiełkę do
promocji lokalnej twórczości. Odwiedzali ich pracownie i zakłady,
niedostępne dla oka przechodniów miejsca pełne magii, w których
wizyty pozostawiały po sobie duży niedosyt. Wystarczyła tylko iskra,
by blog dosmaczyć nowym cyklem, w którym, jak piszą jego autorzy,
odczarowują i zaczarowują na nowo myślenie o mieszkaniu w historycznym budownictwie.
Pewnego dnia do Oli odezwała się potencjalna klientka. Zapytała,
czy istnieje w Szczecinie inne kamieniczne mieszkanie z potencjałem
przerobienia w jeszcze piękniejsze niż to, którego jest właścicielką.
Po czym, dla wyjaśnienia, wysłała kilka zdjęć. – Mieszkanie Patrycji
rozsadzała energia twórcza. Odsłonięty spod warstwy tynku ceglany mur, folklorystyczny malunek na drewnianej podłodze, sztuka na
ścianach, wiekowe meble i dodatki. Momentalnie zapragnęłam ją poznać – nie ukrywa zachwytu Ola. – Nasze spotkanie zaowocowało nie
tylko solidnym materiałem: sesją zdjęciową i rozczulającą historią,
ale także zawiązaną bliską relacją. Reakcja społeczności internetowej po publikacji posta przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.
Żywy oddźwięk naszych obserwatorów przekuliśmy w nowy cykl:
„projekt kamienica”. Chcieliśmy promować wskrzeszanie na nowo
historycznych przestrzeni i inspirować do ich aranżacji w zgodzie ze
sobą; tak, by wnętrze w pełni uosabiało to kim są jego właściciele,
o czym marzą i do czego zmierzają – dodaje.
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Pomysł na odwiedzanie mieszkań w kamienicach i starych, poniemieckich domach zrodził się ze wspólnej fascynacji Oli i Michała. – Z uczuciem myślimy o przeszłości, o wnętrzach z historią i wspomnieniach,
które w sobie przechowują. Nie mamy radości z otaczania się tym,
co nowe, niemające ładunku emocji. Nie pochwalamy masowej przeciętności – podkreśla Michał.
Zdarzyło się, że autorzy bloga zrobili wyjątek i odwiedzili mieszkania
w bloku. – Każde z tych wnętrz było nietuzinkowe. Parkiet, drewniane
deski, łukowe przejścia. Domy pełne osobliwych bibelotów i reliktów
PRL-u, wypełnione zapachem budzącym marzenia o jakiejś dalekiej podróży. Nic tylko chłonęliśmy łapczywie to „samo życie”.
Domy, które odwiedzają Ola i Michał, są odzwierciedleniem osobowości
ich właścicieli.
– Wnętrza, które prezentujemy, to prawdziwa skarbnica wiedzy o ich
właścicielach, nieprzeciętnych, wyrywających się schematom i do bólu
autentycznych. Są jak zwierciadło, w którym mogą się przejrzeć.
Bohaterowie bloga nie tylko chętnie wpuszczają parę do środka. Podczas spotkań toczą się ciekawe rozmowy – o sobie, swoich zainteresowaniach, rytuałach. – Niezależnie od tego, jak dużo czasu potrzebujemy, aby poznać siebie nawzajem, ostatecznie i tak padamy sobie
w ramiona i zostajemy na jeszcze jedną kawę – śmieje się Michał.

strzeżona tajemnica ich właścicieli. Niełatwo ją odkryć. Trzeba pobłądzić, by trafić. Wiedzieć, gdzie skręcić, zboczyć z drogi, wówczas ujrzy
się światło wejścia. Cieszymy się, że coraz więcej wnętrz odwiedzamy
z polecenia. Te adresy są niczym najcenniejszy skarb – mówi Ola.
To uczta dla zmysłów móc fotografować wnętrza, które wzbudzają
emocje i inspirują. To napędza naszą twórczość, sprawia, że każde odwiedziny są ekscytujące. Za każdym razem nie wiemy, czy to jeszcze
Szczecin, czy już może Berlin, Paryż, miasta pełne dziwactw i różnic
kulturowych. Nasi bohaterowie nie trzymają się kurczowo trendów,
zasad i konwenansów. Swoją przestrzeń i aranżowanie jej traktują raczej jak świetną przygodę, podczas której wskazane jest pozwolić sobie
na odrobinę szaleństwa. Domy naszych bohaterów to nie tylko pokazy ludzkiej kreatywności, ale także dystansu do siebie. Mają gdzieś, że
zmywarce do zabudowy brakuje panelu na froncie, że drzwiczki lodówki przeistoczyły się w dziecięcą instalację zajmującą pełnoprawne miejsce obok wyszukanych grafik, że w zlewie zalega szklanka z niedopitą
białą kawą i że drewniany stół kuchenny jest niemalże zjedzony przez
pazerne korniki. Mało jest miejsc, które tak bardzo cieszą oczy i pozwalają się poczuć oderwanym od przyziemnej rzeczywistości. Dlatego za
każdym razem cieszymy się na te wyjątkowe, weekendowe spotkania
– wyznaje Michał.

autor: Aneta Dolega / foto: Michał Szałkiewicz /
mieszkamwszczecinie.com

Za wyselekcjonowanymi na blogu wnętrzami kryje się morze cierpliwości i żmudna praca. – Mieszkania, które odwiedzamy, to taka pilnie
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NAJBLIŻSZE WYDARZENIE W PRACOWNI DOBROSTANU:
27–28.11.2021 „Uspokój swój niepokój” – warsztaty z Dorotą Kościukiewicz-Markowską i Magdaleną Olech,
na których poznasz i zrozumiesz, czym jest szeroko rozumiany niepokój oraz jak sobie z nim radzić.
Szczegóły na www. pracowniadobrostanu.pl

ul. Jana Pawła II 28/7a Szczecin | www. pracowniadobrostanu.pl

Kiedy
przyjemność
wymyka się
spod kontroli?
Psychoterapeuci Pracowni Dobrostanu – Karolina Flacht i Bartosz
Ślaski pokazują schemat uzależnień

Lampka ulubionego wina – z winą czy bez winy?

Lampka czerwonego wina, wygodna kanapa, relaksująca muzyka…
Innym razem kieliszek białego wina do kolacji. Kolejny w weekend przy
spotkaniu z przyjaciółmi. Jeszcze jeden dla odwagi w realizacji fantazji erotycznych. Rozluźnia, obdarza humorem i odpręża. Ale bywa też,
że miły wieczór kończy się kacem, czasem także i tym moralnym. Alkohol bowiem jest podstępny – daje, ale i zabiera, prowadząc do niebezpiecznego nawyku.
Owszem, ta z pozoru niewinna przyjemność potrafi sprawić, że chwilowo czujemy się dobrze, ale są też tego koszty. Ponieważ z jednej strony
chwilowo poprawia nastrój, zmniejsza stres, ból i cierpienie, ale krok
po kroku zabiera nasze życie.
Skąd mamy wiedzieć, że przekroczyliśmy „granicę”? Czy są jakieś
symptomy?

Przeważnie pierwszymi sygnałami, które zwracają uwagę na problem,
są informacje od bliskich. To oni pierwsi widzą symptomy niepokojących zachowań.
Dlaczego tak trudno samemu zauważyć problem, pomimo tego,
że widzą go nasi najbliżsi?

Na drodze do uzależnienia osoba minimalizuje problem, nie potrafi
go zobaczyć. Umysł nie potrafi rozpoznać sygnałów ostrzegawczych,
a mózg odwraca uwagę od zaczynającego się problemu i znajduje całą
masę usprawiedliwień dla picia.
Jeśli ktoś jest samotnym biznesmenem, to kto zwróci mu uwagę na
tworzący się problem?

Na początku pewnie nikt, bo dużo osób czerpie z tego, że jest to „dusza towarzystwa”. W społecznym postrzeganiu picie dobrych, drogich
alkoholi nie stanowi bowiem problemu. Niepożądane zachowania wynikłe z nadużywania alkoholu są usprawiedliwiane pracą, stresem i odpowiedzialnością stanowiska. Jeszcze trudniej będą miały osoby pijące
samotnie, dążąc do ulgi niejedną szklanką whisky, redukując przy tym
nagromadzone, trudne emocje.
Trudno w takich przypadkach o autorefleksję. Tym niemniej
w obu przypadkach można zauważyć pewien schemat – zawalanie terminów, spóźnianie się do pracy, a w późniejszej fazie opuszczanie dni
pracy i budowanie fałszywych usprawiedliwień. Osoby, które zwracają
nam uwagę na te zachowania (szef czy partnerzy biznesowi), są pierwszymi, którzy sygnalizują problem z piciem. Hasła typu „zawalasz”,
„stary co się z tobą dzieje”, „kiedyś taki nie byłeś” – są wyraźnymi lampkami ostrzegawczymi. To dotyczy zarówno alkoholu, jak i na przykład
używania kokainy.

Co, oprócz świadomości, że mamy problem, jest potrzebne,
aby wyjść z uzależnienia?

Sama świadomość problemu jest już punktem zwrotnym. Jednakże,
aby tę świadomość uzyskać, potrzebny jest wgląd, że już jest problem.
Bez wsparcia innych osób (zresztą często odrzucanych przez mówienie
niewygodnych rzeczy) trudno jest samemu zauważyć tworzące się uzależnienie.
W jaki sposób psychoterapia pomaga w wyjściu z nałogu?

Najważniejsze – pomaga zrozumieć co jest pierwotne, a co jest wtórne.
Alkohol jest często skutkiem, a przyczyn uzależnienia może być więcej.
Psychoterapia pomaga dojść do źródła przyczyn, pokazując jednocześnie pętlę uzależnienia. Dostarcza narzędzi do budowania nowego życia wolnego od picia.
Ile czasu trwa leczenie?

To zależy. Sama diagnoza problemu to 3-5 spotkań. Długość psychoterapii zależy od diagnozy. Jednakże uogólniając – można przyjąć,
że od 3-6 miesięcy trwa wersja podstawowa, a jeśli chcemy więcej niż
tylko przerwanie picia, to mniej więcej w rok zamykany jest cały proces.
Co w przypadku, kiedy osoba uzależniona, pomimo próśb otoczenia, nie chce zgłosić się do specjalisty?

Wówczas bliscy mogą bezpośrednio zgłosić się do psychoterapeuty uzależnień, z którym można ustalić strategie motywowania osoby
do podjęcia leczenia. Często uzależniony ma komfort picia, w związku
z tym to osoby bliskie mogą ten komfort przerwać. Muszą tylko wiedzieć jak. Można też podjąć terapię współuzależnienia, czyli redukcję
pewnych zachowań osób bliskich, które wbrew pozorom sprzyjają uzależnionemu.

Karolina Flacht i Bartosz Ślaski
15 lat działają w obszarze psychologii uzależnień.
Poczytaj więcej o terapeutach na: www.pracowniadobrostanu.pl
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Wolna
JAK CZAROWNICA

Temat czarownic od wieków rozpala wyobraźnię historyków, artystów, badaczy wszelkich niezwykłości i zwykłych ludzi. Choć czasy, kiedy za „czary” niesłusznie skazywano na śmierć, na szczęście minęły, to jednak wizerunek ubranej na czarno kobiety w długim płaszczu i kapeluszu wciąż powraca,
przybierając różne formy.

„Polowanie na czarownice” tak naprawdę nie miało nic wspólnego
z rzucaniem klątw, oddawaniu czci szatanowi czy lataniu na miotle, a było zwykłym barbarzyńskim sposobem na wyeliminowanie
niewygodnej osoby z powodów ekonomicznych, poglądowych bądź
zwyczajnej plotki. Dorabianie do tego magicznej otoczki miało
zdezorientować niespecjalnie wykształcone średniowieczne społeczeństwo, bazując na jego najniższych instynktach. Druga rzecz:
większość tych ofiar stanowiły kobiety, co nie było przypadkowe.
Synonimem „czarownicy” jest słowo „wiedźma”. Pochodzi ono od
„wiedzieć”. Kobiety określane tym mianem po prostu wiedziały więcej od innych. Wyróżniały się i tym właśnie w większości zawiniły.
W świecie zdominowanym przez mężczyzn było to nie do pomyślenia. Przerastały swoją epokę, jak pomorska szlachcianka Sydonia
von Borcke.
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Według popularnej legendy to właśnie ona rzuciła klątwę na ród
Gryfitów, przez co dynastia w ciągu kilku dziesięcioleci zeszła ze
świata bezpotomnie. Być może w złości, dumna szlachcianka odrzucona przez księcia Ernesta Ludwika, powiedziała o kilka słów
za dużo, ale na pewno nie rzuciła na niego czaru. Po latach przypomniano sobie o tym i wykorzystano przeciwko niej. Stało się to
w momencie, kiedy na starość, zmęczona życiem zaszyła się w Marianowie, gdzie mieszkały same panny ze szlachetnych domów. Nie
lubiła towarzystwa ludzi. Za to opiekowała się zwierzętami, interesowała się medycyną i zielarstwem. Potrafiła nawet warzyć piwo.
To wystarczyło, by oskarżyć ją o czary. Szokujące, prawda? A jednak
prawdziwe. Ród Gryfitów, który rzekomo miała przekląć, tak naprawdę cierpiał na chorobę genetyczną. Ale łatwiej było znaleźć kozła ofiarnego niż przyznać się do tego, że łączenie się w pary wśród
własnej rodziny nie jest ani zdrowe, ani też normalne.

Styl życia

Dziś czarownice stały się symbolem feminizmu, a także powrotem
do korzeni: neopogańskich praktyk, czyli tego wszystkiego, co ma swoje podłoże w kulturze, historii i antropologii i z czym od zawsze walczył,
pragnący całkowitej kontroli Kościół katolicki. Współczesne wiedźmy,
to niezależne kobiety, które biorą sprawy w swoje ręce i żyją tak, jak
chcą. Są świadome swojej seksualności, intelektu, nie boją się być sobą.
Stają w obronie swoich przekonań i w obronie innych kobiet. Organizują
się, wychodzą na ulice, walczą o sprawiedliwość społeczną, o równouprawnienie, gdyż we współczesnym świecie kobieta niestety nadal
jest gorzej traktowana niż mężczyzna. Obok silnego ruchu feministycz-
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nego część współczesnych czarownic skierowała się w stronę ezoteryki, wyciągając na światło dzienne stare zakurzone przepisy, porady
i rytuały. Zielarstwo, stawianie Tarota, bioenergoterapia i ogólny zwrot
ku mistycyzmowi i naturze, czyli wolności. A wszystko z wykorzystaniem tego, co daje najnowsza technologia, gdyż współczesne wiedźmy
są bardzo aktywne w Internecie. Zakładają blogi, konta na Instagramie,
kanały na platformie Youtube. Nieustająco także inspirują twórców, są
bohaterkami literackimi, filmowymi, pojawiają się w malarstwie oraz na
fotografii, czego próbkę prezentujemy obok.

autor: Autor Dolega / foto: Weronika Odziomek

Styl życia

Weronika Odziomek, twórczyni zdjęć została laureatką nagrody specjalnej konkursu fotograficznego „Wszystkie oblicza kobiety”. Konkurs zorganizowany został przez markę naturalnych
kosmetyków Clochee, Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i fotografa oraz założyciela Fundacji Projekt
Kobiety – Maksymiliana Ławrynowicza. Prestiż patronował
temu wydarzeniu.

Wszystkie
barwy jesieni
Powracamy z naszym już stałym cyklem modowym,
w którym pokazujemy fajnie i oryginalnie ubranych
ludzi ze Szczecina, według naszego bardzo subiektywnego wyboru. Nasi bohaterowie nie przepadają za codzienną szarością i nie boją się bawić formą i kolorem,
nawet jeśli jest to bardzo przemyślane. Jesienna edycja, wbrew porze roku i temu, co dominuje na ulicach,
jest ciepła, barwna i słoneczna.

ad/ foto: Karolina Tarnawska

Agnieszka
www.facebook.com/AgaOgrodniczakMUAH
kombinezon, golf i kamizelka – Monki
płaszcz i buty – Vinted.pl
podkolanówki – Girls Watch Porn
kolczyki – Nahatik
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Moda

Damian
www.facebook.com/damianrybickiofficial
podkoszulek – ASOS
koszuka – H&M
spodnie – ZARA
trampki - Vico
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Moda

Karolina
tinyjoy.pl
płaszcz – Stine Goya
sweter – Arket
spodnie – Marc O’Polo
buty – Dr Martens
szalik – Levi’s
torba – See by Chloe
naszyjniki – Tiny Joy
pierścionki – Maanesten, Anna Samków i stary rodowy
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Łukasz
kurtka – Soul Star England
spodnie – ZARA
bluzka, koszula, buty, bandana, łańcuszek – ASOS
czapka – Jordan
kolczyki – Svarovski
zegarek – DIESEL
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Moda

Fiat 125p
– celebryta polskich dróg
W latach 70. i 80. XX wieku był w Polsce symbolem niezależności i wolności. Trafiał do dobrze sytuowanych obywateli i był zarabiającym na ówczesną gospodarkę towarem eksportowym. Najważniejsze dzieło polskiej motoryzacji Fiat 125p i najważniejsza licencja w ekonomicznej historii PRL-u,
swoją historię rozpoczęła w 1965 roku, kiedy podpisano kontrakt z włoskim Fiatem.

Pierwszy model wyjechał na ulice dwa lata później. W trakcie trwania swojej motoryzacyjnej kariery fiat przechodził kilka modernizacji,
z których najważniejsza miała miejsce w 1975 roku – zastosowano nowe
tylne światła – poprzeczne, a nie pionowe jak dotychczas. Zmodyfikowano również przednią część nadwozia, wzmocniono silnik, a także
wprowadzono odmianę pick-up. W latach siedemdziesiątych samochód
był hitem eksportowym. Każdego roku sprzedawano za granice 50-80
tys. egzemplarzy. Przez cały okres produkcji auta trafiły do 80 krajów
na świecie. Oprócz sukcesu handlowego, Fiat 125 p stał się także samochodem kultowym, pożądanym, autem – celebrytą. Do jego popularności przyczynił się m.in. przemysł… filmowy.
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Fiat był licznie wykorzystywany w kinematografii – głównie jako auto
przeznaczone do pościgów (z uwagi na dynamikę jazdy), bądź scen
z udziałem kaskaderów. Najbardziej znaną rolą, jaką zagrał była, ta w serialu „Zmiennicy” w reżyserii Stanisława Barei, gdzie jeździł jako żółta
taksówka o numerze bocznym 1313.
Produkcja Fiata 125p zakończyła się w czerwcu 1991 roku. Aktualnie można spotkać jeżdżące modele tego auta, ale jest to prawdziwa
rzadkość. Należą często do kolekcjonerów zabytkowych samochodów.
Część z nich stoi schowana bądź wręcz porzucona na prywatnych posesjach. Od czasu do czasu znajdzie się jednak ktoś, kto zaopiekuje się
takim autem i da mu nowe życie.
Motoryzacja

Piękny, o kolorze kości słoniowej Fiat 125p z 1973 roku znajduje się
w rw posiadaniu prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. – Kupiłem to
auto z 6, 7 lat temu. To model z grudnia 1973 roku – mówi prezydent.
– Na ten egzemplarz trafiłem przez pośrednika, który ma paręnaście
samochodów, kupionych od różnych osób. Wśród nich był ten fiat,
skromnie zaparkowany pod chmurką. Przede mną był tylko jeden użytkownik, starszy pan, marynarz, bardzo sympatyczny człowiek, niestety
już nieżyjący. Prowadził dziennik tego auta, zapisywał w nim wszystko
co było z nim związane, między innymi odnotowywał każdą naprawę,
kiedy tankował benzynę i ile za nią zapłacił. Historia tego pana mnie
urzekła a dziennik trafił do mnie razem z samochodem.
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Większość elementów w tym fiacie jest oryginalna, poza tapicerką,
która pokrywa fotel kierowcy – ta wymagała wymiany. Auto zostało
również ponownie pomalowane, gdyż nosiło ślady rdzy. – Samochodem
zajął się lakiernik starej daty, który malował go w wolnej chwili. Na brakujące elementy sam polowałem, szukając ich w internecie. Pomogli
mi także panowie związani z warszawską FSO, którzy na co dzień zajmują się zabytkowymi samochodami – wymienia prezydent Krzystek.
– W środku ten model Fiata ma włoski silnik 1300, o mocy 60 KM. To
była pierwsza wersja tego silnika jaka wchodziła do Polski. Najszybciej
nim jechałem 130 km /h choć miało to miejsce tylko raz na autostradzie. Fiat najlepiej się czuje, kiedy się nim jeździ maksymalnie 90km/h.
Nie męczy się wtedy.
Motoryzacja

Piotr Krzystek, na co dzień jeździ dwoma samochodami: służbowym
elektrycznym nissanem i wspólnie z żoną mazdą CX-5. Fiata 125p kupił
z dwóch powodów. – Od dziecka miałem sentyment do dużych fiatów.
Jeździłem maluchem, ale duże fiaty zawsze mnie fascynowały, również
w środku przez charakterystyczny lekki zapach benzyny – wyjaśnia prezydent. – Zanim trafiłem na fiata miałem motocykl. Przez wzgląd na
żonę, która bała się, że coś mi się stanie, bo to jednak mało bezpieczny
pojazd w końcu go sprzedałem. A za uzyskane pieniądze spełniłem swoje motoryzacyjne marzenie. Fiat kosztował ok. 8 tysięcy złotych, natomiast jego remont wyniósł dużo więcej.

naprawdę się dobrze prezentuje. Ma w sobie czar dawnej epoki, coś eleganckiego i buntowniczego jednocześnie. Na pewno świetnie by wyglądało na tle francuskiej riwiery czy włoskiego Portofino. – Kiedy go kupiłem, miał przebieg 107 800 km. Teraz ma 109 000 km, Jeżdżę nim ok. 200,
300 km rocznie – wyznaje prezydent Krzystek. – Jazda nim to zupełnie
inny klimat. Jest głośny. Nie ma wspomagania. Jest inny poziom bezpieczeństwa, gdyż nie ma poduszek powietrznych, a pasy są statyczne.
To auto wymaga cierpliwości, ale prowadzenie go sprawia ogromną frajdę. Od czasu do czasu jeżdżę nim charytatywnie, jako szofer, zbierając
w ten sposób pieniądze na konkretny cel.

Wartość fiatów 125p, jak i innych zabytkowych aut wzrasta, szczególnie w tym przypadku modeli wyprodukowanych przed 1975 rokiem.
– fiaty dzielą się na te wyprodukowane do 75 roku i po 75. – podkreśla
Piotr Krzystek. – Te po 75. można kupić za relatywnie niewielkie pieniądze, natomiast wcześniejsze modele są dużo droższe.

Choć prezydent Piotr Krzystek spełnił swoje motoryzacyjne marzenie,
wyznał nam, że ma jeszcze jedno: – Marzy mi się przedwojenny Fiat
508 Junak, który Henryk Kwinto w filmie „Vabank” kupował od Szpuli.
To polska wersja włoskiego Fiata Ballila – mówi z uśmiechem. Jest tylko
parę sztuk tego auta w Polsce, jedna nawet stoi w Muzeum Techniki,
tylko nie jest na chodzie. Może kiedyś się uda.

Kiedy prezydent Szczecina nim jedzie, ludzie zawsze reagują na widok
samochodu pozytywnie, często mu machając. Nic dziwnego – to auto
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autor: Aneta Dolega / foto: Alicja Uszyńska

Motoryzacja

Pionier wygody i wydajności
Ten model Nissana uważany jest za „ojca chrzestnego” crossoverów. – Bardzo dobrze pamiętam, kiedy pierwszy Qashqai wyjechał na ulice
z naszego salonu w 2007 roku i było to naprawdę spore wydarzenie – mówi Anna Janik-Kordaczuk, Dyrektor Regionalny Sprzedaży Samochodów
Nissan Polmotor. – Otrzymaliśmy piękny samochód o rozmiarze hatchbacka i praktyczności SUV-a. Dla wielbicieli dużych i funkcjonalnych pojazdów – spełnienie marzeń. Kilka lat później pojawiła się druga generacja tego samochodu i ta premiera również zakończyła się sukcesem – razem
z pierwszym modelem sprzedano pięć milionów egzemplarzy, z czego trzy miliony trafiły do klientów w Europie.

Moc silnika: 158 KM
Prędkość maksymalna: 199 km/h
Przyśpieszenie: 9,2-100k m/s[h]
Średnie zużycie: 6,6 l / 100 km
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Motoryzacja

Najnowsza generacja Qashqaia z hybrydowym silnikiem jest niewiele większa od swojego poprzednika, ale za to praktyczniejsza. Wzrok
przede wszystkim przyciągają detale: matrycowe przednie światła, poprawiające aerodynamikę wloty powietrza oraz 20-calowe felgi. Miłym
zaskoczeniem są tylne drzwi, które uchylają się pod kątem 90 stopni.
To bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie gdy chcemy umocować
fotelik z dzieckiem, czy położyć na tylnej kanapie sporej wielkości bagaż czy po prostu wsiąść do samochodu. Do tego w środku jest sporo
przestrzeni i cytując klasyka „jakby luksusowo”. Wnętrze Nissana jest
wykończone materiałami najlepszej jakości, co widać i czuć pod palcami. Oprócz tego, w opcjonalnym wyposażeniu, można się rozsiąść
na przednich fotelach wzbogaconych w funkcję masażu.
Wszyscy docenią komfortowe wnętrze Qashqaia, a także bogatą ofertę multimedialną, na którą składają się, m.in.: system multimedialny
Nissan Connect z 9-calowym ekranem dotykowym, wirtualny asystent
Amazon Alexa i Google Assistant, system nagłośnienia Bose z ośmioma głośnikami, mapy TomTom z funkcją Live Traffic i wszystkie usługi
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Google Maps. Dzięki temu Nowy Nissan Qashqai idealnie sprawdza się
w codziennym użytkowaniu i wielogodzinnych podróżach z rodziną
– dodaje Anna Janik-Kordaczuk.
Jazda Nissanem jest równie przyjemna jak jego wygląd. I, co jest japońskim standardem, bardzo bezpieczna. W tym przypadku również
mamy do dyspozycji wiele gadżetów, funkcji, systemów i asystentów,
które ułatwiają nam podróż i czynią ją komfortową, zarówno na krótkim,
jak i na długim dystansie. I tak System ProPILOT z Navi-link2 pomaga zachować wcześniej zaprogramowaną odległość od samochodu z przodu
i utrzymać pojazd na środku pasa ruchu. Dzięki wspomnianym wcześniej mapom TomTom w trakcie jazdy będziemy przygotowani na wszelkie niespodzianki, takie jak: zakręty, skrzyżowania, zjazdy i będziemy
mieli czas na prawidłową reakcję. Adaptacyjne światła drogowe LED
zwiększają znacznie widoczność na drodze. Dzieje się tak dzięki strumieniowi światła, który dzielony jest na dwanaście indywidualnych
segmentów, automatycznie dezaktywowanych. Nie tylko zwiększa się
widoczność drogi przed samochodem, ale także światła te nie oślepiają
Motoryzacja

tback 2.5i EyeSight

ędkość maksymalna – 198 (km/h)
zyspieszenie (0-100 km/h) - 10,2 (s)
życie paliwa - cykl miejski 8,9 l/100 km
, cykl pozamiejski 6,4 l/100 km,
kl mieszany 7,3 l/100 km.

kierowców pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka. Dodatkowo, na
podstawie obrazu z czterech kamer, system generuje wirtualny obraz
pojazdu widocznego z góry, obejmujący pełne 360°. Wyświetla zbliżenie przodu, tyłu lub boku pojazdu. Dzięki temu system ostrzega nas,
jeśli wykryje ruchome obiekty w pobliżu samochodu. Bezpieczną jazdę
wspomaga także wyświetlacz Head- Up Display, dzięki któremu, możemy widzieć wszystko bez odrywania wzroku z drogi. Możemy skonfigurować go tak, aby pokazywał prędkość, mijane znaki drogowe, nawigację oraz inne szczegóły.

Wszechstronny Subaru Outback

a Polmotor nie raz udowodniła, że jej motoryzacyjne propozycje trafiają na podatny grunt wśród klientów, którzy prowadzą aktywny tryb życia.
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wykorzystuje do napędzania kół silnik benzynowy, wspierany pracą baterii litowo-jonowej. Zmniejsza to emisję CO2 i koszty eksploatacji samochodu i jeszcze powoduje, że samochód w trakcie jazdy jest cichy.
Bateria pozwala także zasilać urządzenia elektryczne w czasie postoju.
Aby zrównoważyć wzrost wagi spowodowany zastosowaniem układu mild hybrid – na drzwiach, masce silnika i błotnikach zastosowano
aluminium, które pomaga obniżyć całkowitą masę auta.

Nissan Qashqai, w zupełnie nowej odsłonie, to samochód trzymający
nieprzerwanie klasę i styl. Dostosowuje się do rzeczywistości, będąc
bardziej ekologicznym i nowoczesnym autem, co jest jego zdecydowaną zaletą.

autor: Aneta Dolega / Foto: Bogusz Kluz

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

– Samochód bardzo wygodny, przestronny, w którym może się z
sporo np. różnego sprzętu sportowego. Uprawiam jeździectwo i
mochód bardzo mi odpowiada. Pojemny bagażnik mieści dużo
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 Un
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 sa
dem za pomocą kamery umieszczonej w atrapie chłodnic, kt
zwala na lepszą widoczność przodu samochodu na skrzyżow
oraz podczas parkowania przodem. Subaru wyposażone jest t
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,
jest taka konieczność zahamuje samochód, aby uniknąć kolizj
ny przydatny system, to adaptacyjny tempomat. Oprócz zwyc
funkcji przystosowany jest do utrzymania zadanego dystansu od

Szczecin | ul. Struga 71 | 70-784 Szczecin | 91-466-87-00 | nissan@polmotor.pl
Szczecin | ul. Ustowo 52 | 70-001 Szczecin | 91-822-85-55 | nissan@polmotor.pl
Koszalin | ul. Koszalińska 11 | 76-039 Koszalin | 94-343-88-90 | nissan@polmotor.pl

Ustowo 52 |

Już od
6500/m2

SUV z pazurem
Jaguar to luksus, elegancja, szybkość, ale i pewnego rodzaju drapieżność. I tak też jest w przypadku jednego
z najnowszych samochodów tej marki – Jaguara F-Pace.

To luksusowy SUV o sportowej, a według niektórych nieco agresywnej
sylwetce, bardzo praktyczny w użytkowaniu, pełen nowoczesnych rozwiązań technologicznych, o dopieszczonym wnętrzu, zmniejszonym
zużyciu paliwa dodatkowo osiągalny obecnie w wersji hybrydowej –
Hybryda Plug-in (PHEV), która może pokonać ponad 53 km na napędzie
elektrycznym przy zerowej emisji spalin.
W Jaguarze F-Pace od razu uwagę zwraca nadwozie. Według niektórych opinii dzięki niemu sylwetka samochodu stała się gustowna
i szykowna. Choć pojawiają się też głosy, że przypomina przygotowanego do skoku drapieżnika. Przód skupia uwagę na większym tzw. grillu
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z historycznym logo firmy oraz na nowym zderzaku z wlotami powietrza i bardzo wąskimi reflektorami LED. Auto wyposażone jest w funkcję Adaptive Driving Beam, która analizuje drogę przed pojazdem i automatycznie dostosowuje światła drogowe do innych uczestników ruchu
lub znaków drogowych. Wnętrze samochodu aż emanuje nowością,
zmianami stylistycznymi, dbałością o detale (np. w nowym przełączniku trybu jazdy górny element został wykończony szwem kojarzącym się
z piłką do krykieta), elegancją i nie ma co kryć, także luksusem. Kierowca i pasażerowie mogą się w nim czuć naprawdę wyjątkowo. Główny
element to zakrzywiony ekran dotykowy o przekątnej 11,4 cala, służący do obsługi multimedialnego systemu najnowszej generacji Pivi Pro.
Motoryzacja

Jego zaletą jest m.in. uproszczona struktura menu, cyfrowy zestaw
wskaźników wyświetlający pełnoekranową mapę nawigacji prowadzącą kierowcę jak „za rękę”, cyfrowe zegary, multimedia, listę kontaktów
i dane systemu multimedialnego. Ładowarka urządzeń bezprzewodowych
ze wzmacniaczem sygnału telefonicznego pozwala szybko doładować
aparat. Zewnętrzna antena zapewnia lepszą jakość połączeń. System
Pivi Pro posiada oddzielne zasilanie. Dzięki temu jest gotowy do pracy,
gdy tylko kierowca zasiądzie za kierownicę. Nowe boczne „kieszenie”
mają więcej miejsca, np. na napoje lub inne przedmioty. Przyciski regulacji szyb przeniesiono niżej, aby można było łatwiej je dosięgnąć.
Fotele wyposażone zostały w większą powierzchnię podgrzewaną oraz
wentylowaną. Komfort jazdy zapewnia m.in. układ jonizacji powietrza
w kabinie, który poprawia jego jakość dzięki technologii usuwającej
alergeny i nieprzyjemne zapachy
Nowy F-Pace jest dostępny z zespołem napędowym P400e PHEV oraz
najnowszymi rzędowymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi
Ingenium o czterech lub sześciu cylindrach. Do wybranych silników
dostępna jest również technologia MHEV. Wszystkie wersje modelu
F-Pace posiadają inteligentny napęd AWD i 8-biegowe przekładnie automatyczne. Napęd na wszystkie koła jest elementem wyposażenia
standardowego każdej wersji modelu F-Pace. Nowe rozwiązanie blokuje hamulce na nieograniczony czas po zatrzymaniu na pochyłości.

Zwalniane są dopiero, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia, aby
ruszyć. Nowy F-Pace wyposażony jest w elektroniczny system EVA
2.0, dzięki któremu samochód jest zawsze połączony z siecią i posiada
najnowsze wersje oprogramowania. W Jaguarze F-Pace po raz pierwszy zastosowano system aktywnej redukcji hałasu drogowego. Stale obserwuje wibracje powodowane przez nierówności nawierzchni.
Dzięki temu może wyeliminować zewnętrzne odgłosy słyszane przez
kierowcę i pasażerów. Do tego dochodzi funkcja eliminacji hałasu silnika, izolująca kabinę od niepożądanych dźwięków z przedniej części
samochodu. Kolejnym ułatwieniem jest opaska na rękę Activity Key
drugiej generacji, którą można zaryglować i odryglować auto bez potrzeby posiadania przy sobie kluczyka. F-Pace został także wyposażony
w asystenta kierowcy najnowszej generacji z funkcją Clear Exit Monitor.
Kierowca i pasażerowie, podczas wysiadania, są dzięki niej ostrzegani o nadjeżdżającym samochodzie lub rowerzyście. Tempomat automatycznie utrzymuje zadany dystans od pojazdu z przodu. Najnowszy
system kamer posiada zaawansowaną funkcję obracania samochodu
w widoku 3D pozwalającą na widok z kilku kamer (o wysokiej rozdzielczości) podczas manewrowania pojazdem. Samochód jest dostępny do
jazd testowych w salonie Bońkowscy British Auto i w korzystnym finansowaniu Arval.

autor: Dariusz Staniewski / foto: Bogusz Kluz

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

Stara Ochota jak nowa
Mieszkanie zlokalizowane na warszawskiej Starej Ochocie to piąta już realizacja w tej części stolicy, będąca dziełem Jacka Kolasińskiego. Szczeciński projektant na warsztat wziął kamienicę z 1937 roku, znajdującą się przy ulicy Filtrowej.
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Projekt obejmował częściową przebudowę strefy dziennej mieszkania,
dość ciekawego pod względem architektonicznym, gdyż jego ściany
zostały zbudowane na planie łuku.
Przebudowa obejmowała likwidację
mniejszego pokoju w celu uzyskania
jednej dużej powierzchni, w której
znalazły się: kuchnia z jadalnią, salon
i część biurowa. Jednym z głównych
założeń tego przedsięwzięcia było
swobodne nawiązanie do historycznego charakteru lokalu. Mieszkanie
zostało wyposażone w autorskie
meble i akcesoria, zaprojektowane
między innymi przez Loft Kolasiński,
duńskiego architekta Finna Juhla,
fińskiego projektanta Sami Kallio
i czeskiego designera Josefa Hurka.
Na potrzeby realizacji zaprojektowana i wykonana została lampa Brazilian Punk XL (Loft Kolasiński). Wyjątkowym detalem wyposażenia i jego

charakterystyczną cechą są pochodzące z lat
sześćdziesiątych fotele, które poddane zostały
specjalistycznej renowacji. Do dekoracji ścian,
między innymi, wykorzystana została praca
słynnego fotografa Helmuta Newtona.

projekt: Jacek Kolasiński / Loft Kolasiński /
foto: Joel Hauck
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Światło
na serce domu
Lampa daje, tak ważne dla nas, światło. Nie tylko oświetla dom, ale
przede wszystkim tworzy jego nastrój. Jest nie tylko przedmiotem
praktycznym, ale dzięki różnorodności swoich kształtów potrafi być
niemal dziełem sztuki. Szczecińska projektantka Iza Kołwzan tworzy
takie niezwykle oświetlenie, wykorzystując w swojej pracy szalenie delikatny i szlachetny materiał, jakim jest szkło.
– Tworząc moje lampy, inspiruję się sercem domu, którym bardzo często jest stół. Przy nim siadamy, aby spędzić ze sobą czas, do wspólnych
posiłków, rozmów. Przy stole tworzą się marzenia, plany, powstaje nasza historia. To miejsce spotkań, które nas przyciąga i zbliża. Dlatego
właśnie to szczególne miejsce potrzebuje odpowiedniej oprawy, oświetlenia.
Szczególną inspiracją są liczne podróże do Włoch, szczególnie do Toskanii. – To fascynujące miejsce pod względem klimatu, pejzażu, architektury i sztuki, która jest obecna wręcz na każdym kroku. Połączenie to
klucz do stworzenia lamp, w których linie proste łączą się z elementami
natury, ciepłem, klimatem delikatnych koronek i kwiatów.
Iza Kołwzan na co dzień projektuje na indywidualnie zamówienie.
Po wspólnych konsultacjach klient zawsze otrzymywał lampę dedykowaną. Jednak pojawiały się pewne niedogodności – wydłużał się czas
uzgodnień i realizacji. Najnowszy projekt jest jednak inny. – Proponuję
klientom gotowe już lampy, szczególną kolekcję, aby mogli je idealnie
dopasować do swojego wnętrza, łącząc np. klimaty loftu z romantycznym, lub łącząc art-deco z nowoczesnym, minimalistycznym designem.
Zależy mi, aby klient otrzymał ode mnie rzecz nietuzinkową, oryginalną
i unikatową – tłumaczy projektantka.
– Każdy egzemplarz opatrzony jest sygnaturą, a na specjalnie życzenie
klienta – dedykacją. Pani Iza przymierza się już do kolejnych projektów
lamp. – Mam już wytworzone plafony w kwiaty, winorośle. W przygotowaniu są plastry miodu i kłody drewna.

lub platyną, nakładam różne wybarwienia. Zwiedziłam huty szkła
w Polsce, Czechach, Danii, Włoszech, Holandii, fascynując się ich
warsztatem i kunsztem wyrobów. Moja pasja przerodziła się w pracę
i została ze mną już na całe życie. Ukończenie Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu pozwoliło mi „rozwinąć skrzydła” i uwierzyć w swój talent i umiejętności.
W projektowaniu zachwyca mnie interdyscyplinarna nauka badająca
budowę i zasadę działania organizmów, jaką jest bionika oraz adaptowanie ich w technice i budowanie urządzeń, przedmiotów na wzór organizmów. To fantastyczny, nowoczesny kierunek w projektowaniu,
pozwalający urealnić w pracach zachwyt przyrodą, w nieoczywisty
sposób je eksponować i użytkować. – Lampy, które tworzę, to bagaż doświadczeń, wspomnień, zachwytów, kilkunastu lat pracy, kunsztu oraz
budowanego latami warsztatu.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

W zalewie plastiku, od którego część projektantów zaczyna już odchodzić, szkło jawi się niczym diament. To materiał, który wymaga specjalnego traktowania, ze względu na swoją kruchość, a także urodę. – Zamawiam szkło kryształowe bezpośrednio w dużych
hutach, jak również w mniejszych, które specjalizują się w szkle
witrażowym, barwionym w masie, zróżnicowanym pod względem
faktury. Ponadto współpracuję z hutami z Włoch oraz Niemiec.
Nadaję szkłu oryginalne faktury, wyzłacam te szkła płynnym złotem
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Silvana Heritage
Najwyższy apartamentowiec
w Dziwnowie
Silvana Heritage to historyczny obiekt znajdujący się w centrum Dziwnowa przy ulicy Adama Mickiewicza. Został wybudowany ponad 130 lat
temu. Wielokrotnie rozbudowywany, pełnił funkcje obiektu uzdrowiskowego. W latach 90. XX wieku w jego wnętrzach funkcjonowały m.in.
dwie znane dyskoteki na zachodniopomorskim wybrzeżu Bałtyku. Teraz odzyska swój dawny blask.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace mające na celu renowację dawnej Silvany. Powstanie w nim m.in. nowo zaprojektowana część hotelowa. Powstaną w niej 124 luksusowe apartamenty. Inwestorem jest znany polski architekt Piotr Płaskowicki, który projektował najpiękniejsze
resorty w Polsce m.in. Baltic Park Molo w Świnoujściu. Silvana Heritage
to luksus połączony z historyczną zabudową obiektu. Za komercjalizację inwestycji odpowiada firma assethome.pl ze Szczecina.
Poddany renowacji i zmodernizowany budynek dawnej Silvany i zaoferuje przyszłym gościom najwyższą jakość wypoczynku, niespotykaną
do tej pory w rejonie. Znajdzie się w nim bardzo mocno rozwinięta
strefa SPA &Wellnes. Do dyspozycji gości będą gabinety masażu, basen, jacuzzi, strefa saun. Na parterze obiektu zostanie zlokalizowana
sala konferencyjna oraz siłownia wyposażona w nowoczesny sprzęt
do ćwiczeń. Powstanie także prestiżowa restauracja oferująca wykwintne dania, profesjonalną i przyjazną obsługą oraz wyjątkową nadmorską atmosferę. O poranku będzie można napić się aromatycznej
kawy w urokliwej kawiarni „Weranda”.
Dopełnieniem całego projektu są ekskluzywne apartamenty zacho-

wujące tradycję, a także historię miejsca, o co z wyczuciem zadbał
Piotr Płaskowicki z pracowni Płaskowicki & Partnerzy Architekci. Idealnie dopracowany projekt oraz wysoki standard wykończenia zapewnią
luksus 5-gwiazdkowego hotelu. Apartamentowiec jest położony w doskonałym miejscu – w centrum Dziwnowa. Pozwoli to podziwiać wspaniałe widoki morza oraz Zatoki Wrzosowskiej. Dla wygody klientów
został zaprojektowany garaż podziemny. Pomiędzy budynkami znajdzie się łącznik układający się w przeszklone pawilony, który umożliwi
wizualizację zabytkowych obiektów.
Silvana Heritage będzie jednym z najwyższych budynków z okolicy.
Dzięki temu stanie się jedną z najbardziej zauważalnych i rozpoznawalnych inwestycji na terenie Dziwnowa. Bez wątpienia będzie wizytówką
miasta przyciągającą licznych turystów.
Aktualnie rozpoczyna się sprzedaż apartamentów w tej niepowtarzalnej inwestycji. To wspaniała, a zarazem unikatowa propozycja
dla klientów pragnących zainwestować w apartamenty wykończone
„pod klucz”, które będą mogli wynajmować
przez cały rok.

Manager Projektu – Oliwia Piasecka Doradca ds. Nieruchomości
premium home - premium life

tel. +48 517 945 345 | oliwia.piasecka@assethome.pl
www.assethome.pl |
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Apollo Resort Świnoujście
Nowa ikona polskiego Wybrzeża
Apollo Resort to luksusowy obiekt położony w jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego – w nowej części
Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej.

Niewątpliwym atutem obiektu jest położenie. Znajduje się on w pierwszej linii zabudowy, w bezpośrednim sąsiedztwie wydm i morza. Z wyższych kondygnacji budynku rozpościera się niezwykła panorama Bałtyku. W pobliżu inwestycji znajdują się niewątpliwe atrakcje Świnoujścia:
promenada, Park Zdrojowy, Fort Anioła i Fort Zachodni, port jachtowy
oraz sławny Wiatrak (Stawa Młyny) u ujścia Świny. Dla preferujących aktywny wypoczynek zapewniono łatwy dostęp m.in. do kortów tenisowych oraz ścieżek rowerowych prowadzących przez całe Świnoujście
aż do kurortów po niemieckiej stronie wyspy Uznam.
Apollo Resort charakteryzuje się niezwykłą i atrakcyjną architekturą.
Dominują trzy podstawowe kolory: biały, szary oraz jasne drewno.
Obiekt przyciąga wzrok przyjemnymi barwami elewacji oraz dużymi
przeszkleniami, w których odbija się otoczenie. Wszystko to powoduje,
że budynek świetnie się komponuje z krajobrazem wybrzeża.
Kompleks w standardzie 5-gwiazdkowym zapewnia doskonałą całoroczną ofertę kawiarniano-restauracyjną oraz wypoczynkową ze SPA
i basenami. Wyjątkowym atutem inwestycji będzie otwarty basen na
dachu hotelu, Sky Bar oraz eleganckie tarasy. W Apollo Resort przewidziano szeroką gamę zabiegów fizjoterapeutycznych, usług około-

medycznych oraz strefę fitness. Dla najmłodszych zaprojektowano
klub malucha „Kids Play”.
Apollo Resort to kompleks trzech budynków apartamentowo-hotelowych. Składa się z budynku hotelowego Dune i dwóch budynków apartamentowych: Sand i Wave.
Pierwszy etap projektu – apartamentowiec Wave, zawiera funkcje samodzielnych lokali do rekreacji i do wynajęcia. W budynku przewidziano 194 apartamenty, 2-poziomowy garaż podziemny, portiernię, pralnię, 24 komórki lokatorskie oraz rowerownię. Obiekt zapewnia szeroki
wachlarz apartamentów o powierzchniach od 26 do 171 m2. Lokale są
zaprojektowane z myślą o jak najwyższej funkcjonalności. Powstaną
najbardziej oczekiwane 1 i 2 pokojowe lokale oraz komfortowe dwupoziomowe mieszkania zlokalizowane na czwartym piętrze budynku.
Na najwyższej kondygnacji, tzw. dominancie, zaprojektowano przeszklone apartamenty dla najbardziej wymagających klientów.
Apollo Resort to niewątpliwie luksus własnego całorocznego apartamentu nad samym
brzegiem morza, a także doskonała inwestycja
w popularnym nadmorskim kurorcie.
Manager projektu – Agnieszka Wiśniewska

premium home - premium life

tel. +48 888 678 679 | agnieszka.wisniewska@assethome.pl
www.assethome.pl |
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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

Hotel Sanssosuci
Niezwykła wizytówka Karpacza
Ta inwestycja zadowoli najbardziej wymagających klientów. Prestiżowy projekt apartamentów inwestycyjnych, gdzie będzie można
wypoczywać i zarabiać cały rok.

Hotel Sanssouci położony jest w Karpaczu – mieście usytuowanym
w najatrakcyjniejszej części Karkonoszy, u podnóża Śnieżki. Budynek
znajduje się na wysokości 840 metrów n.p.m. w okolicy legendarnego
kościółka Wang. Graniczy także z Karkonoskim Parkiem Narodowym.
Dzięki tym niewątpliwym walorom lokalizacyjnym nieruchomość
wkrótce na pewno stanie się doskonałym wyborem dla wszystkich ceniących sobie zarówno aktywny wypoczynek, jak i spokój, ciszę oraz
niezapomniane widoki wspaniałych górskich krajobrazów.
Hotel Sanssouci w Górnym Karpaczu to także niezwykłe miejsce z wielowątkową, fascynującą historią. Sanssouci (z jęz. franc. „sans souci”
– beztroski) budowany był w okresie olbrzymiej odbudowy, a następnie
rozbudowy miasta po powodzi w 1897 roku. Obiekt powstał w pierwszych latach XX wieku. Był jednym z najnowocześniejszych i najbardziej
reprezentacyjnych hoteli. Zwracał uwagę przede wszystkim wspaniałym wyglądem oraz nowoczesnymi rozwiązaniami takimi jak pierwsza
w okolicy winda osobowa, centralne ogrzewanie, bieżąca ciepła i zimna
woda, własna restauracja oraz kasyno gry. Hotel był niewątpliwą i sławną wizytówką miasta.
Projekt nowo powstającej inwestycji przewiduje przebudowę
oraz modernizację zabytkowej części Hotelu Sanssouci, m.in. dobudowanie nowego skrzydła, które będzie dysponowało tarasem widokowym i ogrodami otoczonymi Karkonoskim Parkiem Narodowym. Obiekt
zostanie wyposażony w większość niezbędnych i nowoczesnych usług
hotelowych. Klienci będą mieli do dyspozycji pełne zaplecze Wellness
&SPA z basenem wewnętrznym i zewnętrznym, saunami, siłownią i salą
fitness. Znajdzie się w nim także historyczna sala balowa i konferencyjna oraz kidsroom. Na pierwszym piętrze zaplanowano kompleks restauracji i barów. Komfort użytkowania zapewni wszystkim możliwość
korzystania z parkingu podziemnego.

Za komercjalizację inwestycji odpowiada firma assethome.pl w której
klienci otrzymają komplet informacji i pełną ofertę apartamentów.
Planowane oddanie inwestycji do użytku ma nastąpić już w pierwszym
kwartale 2023 roku.
Hotel będzie luksusowym resortem, który połączy wyjątkową architekturę oraz najwyższy, 5-gwiazdkowy standard wyposażenia, przy jednoczesnym uszanowaniu tradycji tego miejsca. W każdym detalu wystroju wnętrz będą mogli Państwo odnaleźć fenomenalne ujęcie klasyki
w duchu obecnych czasów.
W pobliżu znajduje się stacja narciarska Pod Wangiem, gdzie można skorzystać z 400-metrowego stoku narciarskiego. Jest on świetnie oświetlony oraz sztucznie dośnieżany. Na terenie stacji znajduje
się wypożyczalnia sprzętu oraz bar. Inwestycja będzie wyposażona
w narciarnie, gdzie planujący pobyt goście, posiadający własny sprzęt
będą mieli stworzone odpowiednie warunki do jego bezpiecznego
przechowywania. Z kolei wiosną, latem czy też jesienią amatorzy pieszych wędrówek, tras rowerowych czy górskich wspinaczek będą mogli
aktywnie spędzać czas, podziwiając zapierające dech w piersiach widoki, zwiedzając liczne i interesujące zabytki w Dolinie Pałaców i Ogrodów oraz korzystać z uroków niepowtarzalnej przyrody Karkonoskiego
Parku Narodowego – bez wątpienia jednego z najpiękniejszych obszarów chronionej przyrody na terenie Polski.
Karkonosze to niezwykle popularny region Polski. Zawsze cieszył się
zainteresowaniem turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Dlatego apartament w górach, czyli w Hotelu Sanssouci, na pewno okaże się korzystną inwestycją.

Manager Projektu – Joanna Jockel
premium home - premium life

tel. +48 500 223 677 | joanna.jockel@assethome.pl
www.assethome.pl |
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Apartamenty 101
Nowoczesna, a jednocześnie kameralna architektura atrakcyjnie wkomponowana w zieleń Parku Warszewo-Podbórz to propozycja dla wszystkich,
którzy cenią komfort, wysoki standard i dobrą lokalizację. Apartamenty 101 to odpowiedź na potrzeby tych, którzy chcą kupić mieszkanie, odebrać
klucze i po prostu wygodnie zamieszkać.
Wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Marina Developer zawsze zwraca uwagę na naturę w bezpośrednim sąsiedztwie swoich inwestycji, ale
także możliwość łatwej komunikacji z centrum miasta. Poza parkiem,
Apartamenty 101 sąsiadują także z Puszczą Wkrzańską. Zaaranżowano
też tereny zielone samego osiedla, aby dać mieszkańcom jak najlepsze
warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.
Balkon, taras, ogródek

Mieszkania na wyższych kondygnacjach posiadają przestronne balkony
wyłożone deską kompozytową, natomiast te na parterze mają tak urządzone ogródki, aby do minimum ograniczyć konieczność angażowania
właścicieli w ich pielęgnację. System automatycznego podlewania i automatyczna kosiarka to tylko część udogodnień. Gotowe są też nasadzenia i położona jest trawa z rolki. Bezpośrednie wyjście z salonu czy
sypialni do ogrodu pozwoli cieszyć się nim w każdej wolnej chwili.
Dla zmotoryzowanych

Jednym z priorytetów dewelopera jest wdrażanie rozwiązań proekologicznych, do których należą stacje ładowania pojazdów elektrycznych
przy miejscach postojowych w hali garażowej. Komfort użytkowania
podnosi podgrzewany podjazd, który zapobiegnie poślizgowi kół przy
wjeżdżaniu lub wyjeżdżaniu.
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Za projekt apartamentów odpowiada firma Dedeco. Deweloper poświęcił dużo czasu na dobór materiałów budowlanych i wykończeniowych,
aby zapewnić swoim klientom nie tylko najwyższą jakość, ale także
nowoczesny wygląd. Duże, przesuwne i bezprogowe okna zapewniają
lokalom dostęp do światła słonecznego. W standardzie Apartamentów
101 znalazły się klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe i pompa cyrkulacyjna, zapewniająca szybki dostęp do ciepłej wody.
Zamieszkaj po swojemu

a nierzadko i pieniądze naszych klientów – mówi Krystian Surmacz.
– Jako deweloper współpracujemy z prężnie działającymi fachowcami
skala:
i mamy krótsze terminy dostaw materiałów, a dodatkowo efekt końcowy zostaje objęty gwarancją – dodaje.
skala:

Mieszkanie dla Ciebie

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe

Aby poczuć się jak u siebie w domu, można urządzić się samodzielnie
lub skorzystać z pomocy dewelopera. Do wyboru jest odbiór kluczy
i wprowadzenie się do już urządzonego mieszkania lub współpraca
z projektantem, która zaowocuje wyborem materiałów, sprzętu i umeblowania od renomowanych producentów oraz zlecenie deweloperowi
koordynacji prac remontowych. – Obie opcje oszczędzają czas, nerwy,
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tel. +48 609 11 30skala:
55, +48 609 11 22 88

tel. +48 609 11 30skala:
55, +48 609 11 22 88

www.marina-developer.pl
www.marina-developer.pl
Deweloper stawia na funkcjonalność,
dzięki
której w Apartamentach
skala:
101 będzie się wyjątkowo dobrze mieszkać. Na skala:
zainteresowanych
skala:
czeka m.in. położony na 2. piętrze apartament nr 21. Na ponad
80 m2
znajdziemy 3 pokoje, w tym przestronny salon z aneksem kuchennym
i 2 sypialnie, a także niemal 8-metrowy balkon.
Mieszkanie wyróżnia
tel. +48 609 11 30skala:
55, +48 609 11 22 88
się podniesioną wysokością – 3,5 m w porównaniu do innych mieszwww.marina-developer.pl
kań, w których wysokość wynosi
2,6 m, co da poczucie znacznie większej przestrzeni. Do tego osobna łazienka oraz WC. Mieszkanie to nie
ma jeszcze nabywcy i jest przygotowywane w standardzie pod klucz.
skala:
Już niebawem może być Twoje.

Nieruchomości

PCG wspiera lokalne inicjatywy
Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada wspieranie działań charytatywnych i dobroczynnych przez firmy komercyjne. Dzięki środkom finansowym, jakie posiadają, mogą one angażować się w inicjatywy lokalnych społeczności czy też w akcje pomocowe. Dzięki temu mają szanse zrobić
coś dobrego dla otoczenia, w którym funkcjonują. Taki kierunek prowadzenia biznesu przyjął także ogólnopolski deweloper PCG, m.in. realizujący
w Szczecinie inwestycję Victoria Apartments.
Firma jest doskonałym przykładem tego, że można z sukcesem prowadzić biznes, jednocześnie mając wysoką wrażliwość na potrzeby społeczne w najbliższej okolicy.
Branża deweloperska, choć nie mówi się o tym często, jest motorem
napędowym szeregu działań w wielu regionach. Doświadczeni i prężnie
działający deweloperzy nie tylko przywiązują wagę do wysokiej jakości, stosowania energooszczędnych materiałów i rzetelnego wykonywania robót budowlanych, ale także do tego, by tworzyć dobre miejsca
do życia. To oznacza także działanie z korzyścią dla lokalnej społeczności poprzez m.in. troskę o tereny zielone, nawiązywanie współpracy
z funkcjonującymi w najbliższym otoczeniu organizacjami. W ten sposób firmy realizują swoje inwestycje, np. osiedla, ale też nawiązują
długotrwałe pozytywne relacje z mieszkańcami. Przekłada się to na
zaufanie wśród sąsiadów i partnerów, którzy doceniają zaangażowanie
przedsiębiorstwa w rozwój regionu.
Działający od ponad roku w Szczecinie deweloper PCG od początku
realizacji swoich inwestycji wyznaje zasadę włączania się w różne akcje związane m.in. ze sportem, który w filozofii firmy zajmuje ważne
miejsce. W macierzystym regionie dolnośląskim PCG znane jest z promowania zdrowego stylu życia, kreowania i wspierania projektów propagujących aktywność fizyczną czy też rozwój różnego rodzaju hobby
oraz zainteresowań wśród lokalnej społeczności.
Przykładami takich działań w ostatnim czasie są: objęcie patronatem
półmaratonu w Wałbrzychu, w którym prezes firmy wziął udział jako
zawodnik, stałe partnerstwo z wrocławskim Klubem Żeglarskim „Yacht
Club Bergline" we Wrocławiu. W Szczecinie PCG wsparło organizację
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eventu „Fly Day” z okazji 75. rocznicy Aeroklubu Szczecińskiego, działającego na terenie osiedla Dąbie, szeroko zaangażowało się w projekt Sail Szczecin 2021 i działania Centrum Żeglarskiego, które swoją
siedzibę ma tuż obok powstającej nowoczesnej inwestycji dewelopera – Victoria Apartments nad jeziorem Dąbie. Podczas regat o Puchar
Dnia Dziecka w maju zorganizowane została strefa dla dzieci z różnymi atrakcjami oraz przygotowano upominki dla młodych uczestników
zawodów. Na Mistrzostwach Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist
do lat 13 przy linii brzegowej jeziora Dąbie powstała Akademia Surfera
oraz zapewniono prezenty dla zwycięzców imprezy. Podobnie podczas
zawodów kończących sezon żeglarski– Regat Nadzieja Sportu – PCG
przekazało nagrody dla uczestników.
Firma zwraca także uwagę na działania proekologiczne, wprowadzając
takie rozwiązania na terenie swoich inwestycji. W Victoria Apartments
w standardzie przy zakupie mieszkania klienci otrzymują system inteligentnego zarządzania ogrzewaniem i czujnikami otwarcia okien Smart
Home. Pozwala to zmniejszyć zużycie ciepła. W ubiegłych latach PCG
dbało też o przyrodę, sadząc drzewa czy tworząc budki lęgowe dla ptaków.
Włączenie się firmy PCG w działania z zakresu CSR potwierdza wysoką
świadomość otoczenia, w którym się znajduje i wpływu, jakie na nie
wywiera. Deweloper zaangażowany w lokalną społeczność jest nastawiony na współpracę i uczciwość. Bo tylko takie podejście gwarantuje
dobre relacje i w efekcie korzyści dla wszystkich stron.

ds. / foto: materiały prasowe

Biznes

BE THE CHANGE!
MÓW O SOBIE DOBRZE!
POWERED BY BMW
To było bardzo udane spotkanie. Już jego zapowiedzi wzbudzały bardzo duże zainteresowanie m.in. w mediach społecznościowych. Ale to nic dziwnego, bo i tematyka, i prelegentki były bardzo ciekawe.

Mówić o sobie dobrze nie jest łatwo. Wie o tym wielu z nas. Ale przecież można próbować nauczyć się pokazywania siebie z jak najlepszej
strony. I temu zagadnieniu poświęcone było spotkanie zorganizowane
wspólnie z Siecią Przedsiębiorczych Kobiet. Misją tej Fundacji jest nie
tylko uczenie przedsiębiorczości kobiet chcących rozwinąć skrzydła,
ale też pokazywanie, że każda i każdy z nas ma do opowiedzenia wartościową historię oraz może mówić o sobie dobrze. Także podejmowanie
działań dążących do tego, aby kobiety w Polsce były samostanowiące,
sprawcze i niezależne finansowo. Dlatego Fundacja wspiera przedsię-
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biorczość kobiet poprzez rozwijanie ich społeczności zawodowej, inicjowanie programów akceleracyjnych i biznesowych, popularyzowanie
kobiecych sieci anielic biznesu i instrumentów finansowania dla start
upów. W programie szczecińskiego spotkania znalazł się m.in. wykład
ekspercki Aleksandry Więckiej pt. „Jak mówić o sobie dobrze?" oraz wystąpienie bohaterki wieczoru Beaty Zuby. Koktajlowa forma sprzyjała
także przedpremierowej prezentacji modelu BMW Ix oraz networkingowemu konkursowi bingo.

ds / foto: Bogusz Kluz

Biznes

Christian Haririan – Stawiamy
na zrównoważony rozwój
Christian Haririan, nowy Dyrektor Generalny BMW Group został honorowym gospodarzem wieczoru w salonie BMW Bońkowscy,
podczas którego promował najnowsze auto z serii iX. Prezentacja pierwszego budowanego od podstaw elektrycznego auta marki stała się
także idealną okazją do zaprezentowania sztandarowych zmian, które zaszły w filozofii tej kultowej marki.
Poprzez konsekwentną i dynamiczną strategię zrównoważonego
rozwoju BMW wyznacza nowe wzorce w branży motoryzacyjnej.
Czy może Pan przybliżyć wasze założenia?

Grupa BMW ma na uwadze dobro planety oraz powiązanie przemysłu
motoryzacyjnego ze zrównoważonym rozwojem oraz ograniczeniem
emisji CO2 produkowanego przez auta, statki, samoloty oraz inne pojazdy mechaniczne. Podam pani kilka liczb. Od dziś do 2030 roku zredukujemy o 50% emisję spalin w samochodach osobowych. Nasuwa się
pytanie, jak tego dokonamy: oczywiście dzięki zwiększeniu ilości silników elektrycznych, gdzie emisja CO2 jest zerowa. Rocznie sprzedajemy
średnio 2,2 miliony aut. W ciągu dziesięciu lat chcemy doprowadzić
do tego, że połowa z nich będą to auta elektryczne. Już zmniejszyliśmy
emisję CO2 w łańcuchu dostaw o 20%. Recykling materiałów jest istotnym czynnikiem zrównoważonej, oszczędzającej zasoby i przyszłościowej produkcji. W naszej globalnej produkcji wewnętrznej poddajemy
recyklingowi już znakomitą większość odpadów, a od roku 2021 zaopatrujemy nasze zakłady na całym świecie w energię wyłącznie ze źródeł
odnawialnych.

od podstaw został zaprojektowany jako elektryczny. To samochód,
który wyznacza nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Porównanie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu wykazało,
że jest ona o 45% niższa niż w przypadku auta z silnikiem wysokoprężnym. BMW iX to także materiały naturalne lub pochodzące z recyklingu.
Na przykład skóra jest garbowana naturalnym ekstraktem z liści oliwnych, dzięki czemu jest wolna od pozostałości chromu. Panel sterowania wykonany jest z drewna z certyfikatem FSC, a wykładzina podłogowa oraz dywaniki wykonane są z nylonu pozyskanego z sieci rybackich.
Kolejną bardzo istotną sprawą jest to, iż w efekcie końcowym klient
musi być zadowolony z oferowanego produktu, pomimo jego ekologicznych zalet auto musi odpowiadać użytkownikom oraz ich potrzebom
zarówno wizualnym, jak i praktycznym i do tej synergii koncern dąży.
BMW iX to auto proekologiczne, ale i komfort oraz ogromna przyjemność z jego użytkowania.
Jaka jest przyszłość aut spod znaku BMW?

Ambitne, ale i absolutnie konieczne. Zrównoważony rozwój nie jest jakimś chwytliwym sloganem, lecz odpowiedzią na pytanie, w jakim świecie będą żyły przyszłe pokolenia. Dlaczego jest to tak istotne? Mój syn
ma obecnie 19 lat, załóżmy, że za dziesięć lat będzie miał swoje dzieci,
które za 30 lat dostaną dokładnie taką planetę w spadku, jaką im zostawimy. To ogromna odpowiedzialność, która spoczywa na każdym z nas.

Na targach Frankfurt Moto Show zaprezentowaliśmy koncept BMW
Vision Circular, który jest zapowiedzią pojazdów BMW, jakie będziemy
kupować w przyszłości. Tym, co wyróżnia ten samochód spośród innych, jest to, iż został zaprojektowany zgodnie z zasadami gospodarki
cyrkulacyjnej, a to oznacza, że wszystkie materiały wykorzystane do
produkcji, niezależnie czy jest to materiał na siedzeniach, czy deska rozdzielcza, będą całkowicie podlegać recyklingowi. Jak na razie to wizjonerska koncepcja, ale za 10 lat będziemy z pewnością mogli produkować
auta w 100% podlegające recyklingowi. To będzie prawdziwa rewolucja.

BMW iX to model, na który wszyscy czekali i pierwszy SUV, który

rozmawiała: Izabela Marecka / foto: Bogusz Kluz

To już konkretne zmiany i bardzo ambitne plany na najbliższe lata.

Kwintesencją filozofii zrównoważonego rozwoju jest nowe BMW iX.
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Dziękuję za rozmowę.

Biznes

DRINKI W JESIENNYM WYDANIU
Minęło lato, nastała jesień. Dni są coraz krótsze, wielu z nas woli spędzać wieczory w ciepłym domu z książką czy przy ulubionym serialu. Jasne,
zimne piwo ustępuje miejsca kuflowi portera. Zamiast prosecco wybierzemy kieliszek czerwonego wina, a szybki, lekki shot tequili czy rumu zastąpi whisky, powoli sączona z ciężkiej szklanki. Co natomiast z koktajlami?
Eggnog i Grog

Koktajle kojarzą się z dużą ilością lodu i mocno chłodzonymi napojami, a to niekoniecznie jest coś, na co mamy ochotę w długie listopadowe wieczory. Na szczęście koktajle nie zawsze muszą być zimne
i chłodzące. Przed ich powstaniem jednymi z pierwszych napojów
mieszanych na ciepło były brytyjskie eggnogi czy marynarski grog.
To pierwsze to mieszanka alkoholu z przyprawami, żółtkiem jajka
oraz mlekiem lub śmietanką. Eggnog często jest podawany na ciepło
jako świąteczny zimowy napój. Co tyczy się Grogu, jest to zwyczajnie
rum z dodatkiem gorącej wody. Można go łatwo przyrządzić samemu,
a najlepiej, jeśli do gotującej się wody dodamy szczyptę cynamonu, kilka goździków i ziaren kardamonu oraz plasterek imbiru… Taki wywar
dopiero uzupełnimy rumem. Można też, zamiast korzennego wywaru,
użyć herbaty. Do takiej herbatki z prądem warto dodać też łyżkę miodu
lub syrop imbirowy, a na koniec – obowiązkowo – plasterek pomarańczy.
Grzeniec winny i piwny

Lada dzień w naszych miastach powyrastają również jarmarki bożonarodzeniowe, a na tych zawsze można dostać grzaniec. Bardzo łatwo
można przyrządzić taki napitek w domu. Jeśli wolimy wino, to najlepiej
czerwone i słodkie. Nie musi być (a nawet nie powinno być) najlepszej
jakości. Natomiast na grzaniec piwny świetnie sprawdzi się ciemne
piwo, choć warto eksperymentować. Wystarczy wlać porcję piwa do
garnuszka i podgrzewać z przyprawami, należy tylko pamiętać, aby nie
doprowadzić do wrzenia. A jakie przyprawy? Poza wspomnianymi wcze-

śniej imbirem, goździkami, kardamonem i cynamonem świetnie może
sprawdzić się jałowiec, ziarno kolendry, ziele angielskie czy gałka muszkatołowa. Następnie do szklanki dodajemy łyżeczkę albo dwie miodu
i rozpuszczamy. Możemy do tego użyć odrobiny ciepłego grzańca, jednak ja najczęściej wlewam pół kieliszka ciemnego rumu - dodaje całości
mocy i przyjemnie podbija smak. Następnie wlewamy zagrzany płyn
z garnka, dokładnie mieszamy, dodajemy dwa plasterki pomarańczy
i w zasadzie wieczór możemy już zaliczyć do udanych.
Gin na gorąco

Jeśli ktoś nie jest zwolennikiem takich słodkości i wolałby coś ciut
wytrawniejszego, można łatwo przyrządzić ciepły koktajl z ginem.
Do szklanki lub kubka dać małą kostkę cukru, zalać wrzącą wodą i wymieszać, aż cukier całkiem się rozpuści. Następnie wlać solidną porcję
ginu i ewentualnie małą łyżeczkę wytrawnego wermutu. Całość posypać świeżo startą gałką muszkatołową.
Penicylina i Zombie

A dla tych, którzy czasu mają mniej, jak zawsze z pomocą nadejść może
Poshe. Chociaż nie każda z naszych mieszanek sprawdzi się dobrze na
ciepło, to z pewnością Zombie i Penicylina po podgrzaniu i dodaniu alkoholu smakować będą wyśmienicie. Zamiast dodawać lód, trzeba tylko rozcieńczyć mieszankę odrobiną wody. I choć najlepiej użyć ognia
i rondelka, to podgrzać takiego drinka można nawet w mikrofalówce.
A z takim wsparciem niestraszne nam będą nadchodzące jesienne
i zimowe wieczory!

reklama

C E L E B R U J M O M E N T Y. . .
... z koktajlem kraftowym.

Angielski
w praktyce
Żyjemy w czasach, gdy znajomość języka angielskiego nie jest już tylko
dodatkowym atutem, ale koniecznością. Ułatwia nam funkcjonowanie
we współczesnym świecie, jest coraz częściej niezbędna w pracy. O znaczeniu języka angielskiego, jego nauce oraz praktycznym zastosowaniu
w biznesie rozmawiamy z Agnieszką Mazur, dyrektorką do better Professional English Schools.

Język angielski to najpopularniejszy język na świecie. Dlaczego jego
znajomość jest tak ważna?

Świat staje się coraz mniejszy, więcej podróżujemy, mamy możliwości
studiowania i pracowania za granicą, również na odległość, zdalnie
w firmach międzynarodowych. Jego znajomość jest więc niezbędna.
Przestaje być kolejną nabytą umiejętnością, a staje się codziennością.
Ponadto nasi bliscy: rodzina i przyjaciele mieszkają w innych krajach,
a coraz więcej obcokrajowców nas odwiedza, czy to z powodów osobistych czy biznesowych. Angielski pomaga w komunikowaniu się i nas
do siebie zbliża.
W Pani szkołach angielskiego może nauczyć się każdy, chodząc na
zajęcia indywidualne lub grupowe. Organizujecie Państwo również
kursy dla firm. Kto może skorzystać z tej oferty?

Tak naprawdę z tej oferty może skorzystać każda firma, która myśli
o rozwoju i chce podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Często
z naszych kursów korzystają firmy, które już rozwinęły współpracę międzynarodową i zależy im na tym, aby komunikacja z partnerami biznesowymi przebiegała jak najbardziej sprawnie, a znajomość języka angielskiego jest tutaj niezbędna.
W trakcie zajęć osoby w nich uczestniczące, uczą się sprofilowanego angielskiego, ogólnie pojętego Business English. Czym się to
różni od zwyczajnych lekcji?

Oprócz tego, że niewątpliwie ważne jest, aby używać poprawnych struktur gramatycznych w posługiwaniu się językiem obcym, w zajęciach Business English szczególną uwagę przywiązujemy także do słownictwa
specjalistycznego i branżowego. Nasi doświadczeni lektorzy i tłumacze
pomagają również w przygotowaniu się do różnych sytuacji mających
miejsce we współpracy międzynarodowej, począwszy od codziennego
kontaktu z klientem posługującym się językiem angielskim (rozmowy,
spotkania, korespondencja), poprzez negocjacje, włącznie z wystąpieniami publicznymi, konferencjami, zawieraniem umów czy przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych. Nasza oferta jest naprawdę bardzo
szeroka. W przypadku zajęć realizowanych dla poszczególnych firm
dostosowujemy się do ich potrzeb. Stosujemy podejście zindywidualizowane.
Dlaczego warto szkolić pracowników i organizować im kursy językowe? Jak to wpływa na ich kwalifikacje i rozwój samej firmy?

Firmy coraz częściej inwestują w kapitał ludzki. Przejawia się to między
innymi w podejmowanych działaniach skierowanych na rozwój pracow-

ników, podnoszenia ich kompetencji, także w zakresie języków obcych –
w tym szczególnie języka angielskiego. Takie podejście do pracowników
przynosi firmie wymierne korzyści i wpływa na wzmocnienie ich pozycji
na rynku. Otwiera to również nowe możliwości współpracy zagranicznej. Można zyskać nowych partnerów biznesowych, a co za tym idzie
poszerza się grono odbiorców i klientów.
Gdzie i w jakiej formie można się uczyć w Pani szkołach?

Oferujemy szkolenia grupowe dla firm i zajęcia indywidualne, zawsze
staramy się poznać oczekiwania danej firmy i jej charakterystykę, by
jak najlepiej dostosować odpowiedni program nauki. Wychodząc naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na usługi typu Business English, zgłaszanemu przez klientów biznesowych, nasza firma otworzyła
nowy punkt mieszczący się w Biurowcu Aloha przy ulicy Janosika 17
w Szczecinie, dedykowany szczególnie usługom z zakresu języka biznesowego. Prowadzimy również zajęcia z dojazdem, w siedzibie firmy, jeśli
jest tylko takie życzenie ze strony klienta.
Jakie firmy skorzystały do tej pory z Waszych usług i dlaczego warto wybrać Was?

Współpracujemy zarówno z korporacjami, jak i z mniejszymi podmiotami. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie
jest wymienionych kilka firm z tych, z którymi mieliśmy przyjemność
współpracować. Dlaczego warto nas wybrać? Po prostu robimy to lepiej. Efekty mówią same za siebie, zatem serdecznie zapraszamy do
współpracy.

autor: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe

do better Professional English School
Dom Handlowy Neo | ul. Łubinowa 75, Szczecin
Biurowiec Aloha | ul. Jerzego Janosika 17, Szczecin
tel. 884 700 855 | kontakt@dobetter.pl

• sąsiedztwo TYLKO nowoczesnych domów
na zamkniętym osiedlu
• 33 Segmenty
• okna przesuwne typu HST,
• droga dojazdowa wykonana z kostki
brukowej
• ogrzewanie podłogowe

Więcej informacji:
Konrad Zgorzelski +48 792 042 014,
zgorzelski.konrad@meritum.szczecin.pl
www.cichaoaza.pl

• luksusowy obiekt składający się
z 52 apartamentów w standardzie
premium,
• inwestycja tuż przy samym morzu,
• wellnes spa, basen, ekskluzywna
restauracja, room service,
• miejsca parkingowe, garaże,
• każdy apartament na życzenie klienta
zostanie wykończony w standardzie
„pod klucz”

Więcej informacji:
Marek Kruszel +48 733 603 704,
marek.kruszel@meritum.szczecin.pl

Meritum Sp. z o.o. | ul. Cienista 18, 71-687 Szczecin | tel.: +48 505 076 599

Metal rozpalający zmysły
Przez inwestorów nazywany „safe haven”, czyli bezpieczną przystanią. Nie od dziś wiadomo, że złoto jest symbolem władzy, zamożności i bezpieczeństwa. To bardzo płynne aktywo, ale jednocześnie wysoce deficytowy surowiec. Jest nabywane jako dobro luksusowe oraz wykorzystywane
jako długoterminowa inwestycja. Od 2001 roku popyt inwestycyjny na ten surowiec rośnie średnio o 15 proc. rocznie.

Za wyjątkowością tego surowca stoi jego rzadkie występowanie
w naturze. Dla przykładu w porównaniu go do miedzi – surowca przemysłowego – występuje 15 tys. razy rzadziej. Jednocześnie jego struktura
jest niezwykle trwała – mówi się, że złoto jest niezniszczalne. Ponadto jest to jedyny z metali, który przybrał kolor żółty z wyraźnym połyskiem. Złoto jest kowalne oraz bardzo ciągliwe, co umożliwia nadawanie mu dowolnego kształtu. Ciekawostką jest fakt, że z 1 grama złota
możemy uzyskać cienką płytę o powierzchni jednego metra kwadratowego. Inną charakterystyczną cechą jest jego duża gęstość. Zdziwienie
maluje się na twarzy każdego, kto może wziąć do ręki sztabkę 100-gramową, która jest stosunkowo mała w porównaniu do tego, ile waży.

bek złota dodatkową wartością jest opakowanie typu CertiCard lub
Certi-Pack, które potwierdzają autentyczność produktu.

Złoto najczęściej kojarzone jest z biżuterią. Oczywiście biżuteria biżuterii nierówna. Może różnić się próbą złota, z jakiego jest wykonana.
Z reguły informuje nas o tym cecha probiercza, która często jest wybita
na pierścionku lub naszyjniku. Zasada jest prosta – im wyższa próba,
tym czystsze złoto. Na świecie zostały ustalone dwa systemy standaryzacji. Jeden z nich opisuje ilość złota w promilach, a drugi – w karatach.
Jeden karat to 1/24 zawartości wagowej złota w stopie. Najczystszym
złotem jest więc 24-karatowe złoto. Wówczas zawartość złota w stopie wynosi 999 (99,9%). 14 karatów oznaczone jest liczbą 585 (58,5%),
a 8-karatowe rozpoznamy po wybitej na biżuterii cyfrze 333 (33,3%).

4. Na rynku złota występuje korzystna sytuacja fundamentalna.
Co to oznacza? Produkcja królewskiego metalu, jak i strona popytowa
jest stabilna. Wydobycie złota nie wzrośnie drastycznie. Na świecie jest
coraz mniej rud zasobnych w ten kruszec, stale rosną koszty pracy oraz
energii. Z drugiej strony zapotrzebowanie ze strony sektora przemysłowego nie ulega większym wahaniom.

Złota biżuteria i złoto inwestycyjne

Jedną z form inwestowania w złoto są sztabki i złote monety bulionowe. Wybór pomiędzy jednym a drugim zależy wyłącznie od preferencji inwestora. Te pierwsze są minimalnie tańsze. Drugie zaś są bardziej
rozpoznawalne na całym świecie. Występuje tu większy poziom standaryzacji. Popularny Krugerrand jest znany niemal w każdym państwie
i bez większego problemu będziemy mogli go upłynnić, gdy zajdzie tylko
taka potrzeba. Sztabki mogą być wyrabiane w różnym kształcie, przez
różnych producentów, dlatego warto w tym przypadku dokonywać
zakupów u znanych i renomowanych sprzedawców. W przypadku szta-

Dlaczego warto inwestować w złoto?

1. Złoto to aktywo, które chroni nas przed inflacją czy deflacją. Zachowuje swoją siłę nabywczą, bo nie można zwiększyć jego ilości w sposób
imperatywny.
2. Warto je mieć również po to, aby zdywersyfikować swój portfel
inwestycyjny.
3. Raz kupione sztaby czy monety będziemy trzymać prawdopodobnie
długo, co spowoduje, że tych pieniędzy nie skonsumujemy i odłożymy
np. na czas naszej emerytury.

5. Stale się bogacące państwa azjatyckie od pewnego czasu wykazują
wzmożony popyt na złoto fizyczne (biżuteria oraz złoto bulionowe).
6. Nadal jesteśmy w erze luzowania ilościowego, mimo że niektóre banki centralne zaczynają podnosić stopy procentowe. Dodruk pieniądza
oraz skupowanie aktywów doprowadzą w dłuższym terminie do wytworzenia się presji inflacyjnej – na czym złoto powinno skorzystać.
Inwestowanie w złoto jest bezpieczną metodą lokowania swojego kapitału zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i zwykłego Kowalskiego. Zapraszamy do rozpoczęcia swojej przygody z inwestowaniem
w złoto z Mennicą Mazovia. Chętnie doradzimy w wyborze odpowiednich wyrobów menniczych i podzielimy się wiedzą na temat metali szlachetnych.

foto: materiały prasowe

ul. Jagiellońska 85/8 | 70-435 Szczecin
tel.: 91 425 80 20 | e-mail: szczecin@mennicamazovia.pl
www.mennicamazovia.pl |
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Jaki powinien być
nowoczesny sklep internetowy?
Prowadzisz sklep internetowy lub myślisz o założeniu takiego sklepu? To świetnie! Klienci cenią tę formę zakupu produktów i usług tak bardzo,
że z roku na rok wzrasta ilość pieniędzy pozostawianych w sieci i trend ten stale przyśpiesza.

Oczywiście zadbanie o to, by Twój sklep internetowy przyciągał wielu
klientów stanowi nie lada wyzwanie i wymaga wiele czasu oraz energii. Na szczęście pomagają w tym rozwiązania informatyczne, takie jak
oprogramowanie Symfonia, które w znaczący sposób skraca i ułatwia
prowadzenie sklepu oraz obsługę klientów. Warto więc zainwestować
w sprawdzoną technologię.
Nowoczesny sklep internetowy, poza podstawowymi mechanizmami
sprzedaży online, musi automatycznie uzupełniać zapasy, modyfikować asortyment i aktualizować ceny w czasie rzeczywistym, czyli być
zintegrowany z oprogramowaniem sprzedażowym i magazynowym
oraz systemem wysyłkowym firm kurierskich. Taka integracja sprawia,
że będziesz miał cały proces sprzedaży online pod kontrolą.
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Integracja oprogramowania Symfonia z największą w Polsce platformą
e-commerce Ido sell umożliwia również łączenie informacji opisujących
zachowania klienta z wiedzą o jego zamówieniach. Pozwala to na generowanie szczegółowych statystyk sprzedaży dotyczących preferencji
nabywców oraz łatwe określanie trendów pozwalających na tworzenie
skutecznych, spersonalizowanych ofert, zapewniając jak najlepsze doświadczenia zakupowe.

•

Płynna synchronizacja danych umożliwiająca natychmiastowe
informowanie klientów o dostępności towarów lub statusie ich
zamówienia. To nieoceniona pomoc w szybkim śledzeniu zmian
w zamówieniu np. aktualizacji danych klienta lub miejsca wysyłki;

•

Skrócenie czasu realizacji zamówienia i wysyłki, wartości bardzo
cenionej przez klientów e-commerce, co pozwala szybko rozpocząć operacje zmierzające do realizacji dostawy i skutkuje lepszą
obsługą klientów. Nagrodą jest zadowolony klient, który dokona
ponownych zakupów i podzieli się pozytywną opinią z innymi;

•

Oszczędność kosztów związanych z automatyzacją przetwarzania zamówień klientów i optymalizacją magazynowania towarów,
eliminacja błędów powstających w wyniku ręcznego wprowadzania zamówień oraz ograniczenie kosztów transportu i dystrybucji;

•

Bezpieczeństwo danych – systemy ERP i e-commerce stosują zaawansowane środki zapobiegające atakom cyberprzestępców
oraz utracie poufnych informacji.

•

Gromadzenie informacji w czasie rzeczywistym, dzięki którym
łatwo o generowanie wartościowych raportów i wiedzę o przepływach środków i towarów oraz lepsza kontrola nad prowadzoną
działalnością, czyli zarządzanie całym obszarem sprzedaży z jednego miejsca w tym optymalne zarządzanie cenami i dostawami
towarów;

Reasumując, zintegrowanie e-sklepu z systemem Symfonia prowadzi
do zwiększenia zysków i zadowolenia klientów dzięki optymalnemu
planowaniu zapasów, eliminacji błędów przy wprowadzaniu danych
i skróceniu czasu obsługi klienta.

Podstawowe korzyści integracji oprogramowania ERP z e-commerce, to:

Sukces w obszarze e-commerce to nie tylko ciekawy pomysł na biznes. Ważne są również narzędzia ułatwiające codzienną pracę i podejmowanie
trafnych decyzji biznesowych. Aplikacje Symfonia umożliwiają łatwy dostęp do profesjonalnych
narzędzi, poprzez możliwość ich zakupu w abonamencie i niskie opłaty subskrypcyjne. Dodatkowo
oprócz pełnej integracji z systemami e-commerce
oprogramowanie jest zawsze zgodne z aktualnym stanem prawnym. Dzięki temu użytkownik
jest pewien, że wszelkie należności podatkowe,
opłaty, składki są obliczane prawidłowo.
Sławomir Kuraciński, prezes firmy SOFTLANDIA
foto: Anna Tryburska – Blue Art Photo

Softlandia Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 20A | 70-262 Szczecin
tel. (91) 488 29 10 | www.softlandia.pl
/ softlandia

Nauka, która bawi i motywuje
Co zrobić by perspektywa nauki rzeczy z definicji trudnych, nie była zniechęcająca a wyłącznie kojarzyła się z zabawą? Glottodydaktyka to nowoczesna metoda, która nie daje odczuć dzieciom, że są w przedszkolu czy szkole i muszą uczyć się czegoś skomplikowanego. To uczenie właściwej
techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej. To w końcu system,
który uwalnia najmłodszych od niepowodzeń szkolnych. Dużą rolę w tym sposobie kształcenia odgrywa zabawa, która ma zachęcić dzieci do nabywania nowych umiejętności.

Metoda ta, która przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania,
stworzona została przez polskiego naukowca, prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego, językoznawcę z Uniwersytetu Gdańskiego – Jednym
z głównych założeń glottodydaktyki jest świadome wprowadzenie zabaw doskonalących mowę – wyjaśnia Marta Kubik, dyrektor brytyjskiego Przedszkola FUN & MATH. – Dzieci otrzymują do zabawy dywaniki
literowe oraz zestaw klocków LOGO z literami w czterech wariantach:
duże i małe pisane oraz duże i małe drukowane. Klocki LOGO można
wykorzystać w rozmaity sposób, zaczynając od zabaw konstrukcyjnych,
jak z każdymi innymi klockami. Dzieci od początku obcują z wzorami
liter, oswajają się z nimi i dzięki temu szybciej je zapamiętują.
Efekty pracy metodą glottodydaktyki są odczuwalne i rzeczywiste.
– Metoda ta oddziaływuje wszechstronnie na osobowość dziecka, nie
stawiając mu żadnych ograniczeń i zakazów – przekonuje Marta Kubik.
– Podąża i jednocześnie stymuluje do dalszego rozwoju przez indywidualne podejście. Rozbudza dziecko poznawczo i daje motywację do
dalszej nauki.
Ta nauka liter przez zabawę, jest stosowana już w wieku trzech lat.
Dzieci biernie i czynnie znają litery w czterech wersjach: małe i wielkie,
drukowane i pisane. – Dzięki temu wcześniej wyzwala się w nich chęć
poznawania kolejnych liter oraz zainteresowanie czytaniem i pisaniem
– tłumaczy dyrektor przedszkola. – Szybciej uczą się czytać dzięki tech-

nice „ślizgania się” z litery na literę. Posiadają umiejętność zapamiętywania i czytania nieznanych jednostek języka: sylab, fonemów, logotomów. Szybciej uczą się poprawnego kreślenia liter i cyfr. W pierwszej
kolejności poznają litery pisane, co zachęca ich do kreślenia od razu liter
pisanych a nie drukowanych. Ponadto, dzieci są bardziej rozbudzone poznawczo – z ochotą sięgają po książki.
Glottodydaktyka nakazuje traktować każde dziecko indywidualnie.
Bardzo ważna jest akceptacja dziecka takim jakie jest. – Pracując tą
metodą musimy bardzo dokładnie poznać dziecko – podmiot swoich
oddziaływań – zaleca pani dyrektor. – Powinniśmy stosować zróżnicowany stopień trudności zadań, dostosowany do możliwości indywidualnych wychowanka. Przy tym bardzo ważne jest, aby odpowiednio wydłużyć czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania. Dzięki
temu można skrócić do minimum czas opanowywania płynnego pisania
i sprawnego czytania ze zrozumieniem.
Stosując te metodę zaczynamy inaczej patrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, jego rozwój emocjonalny i społeczny. – Glottodydaktyka pozwala dziecku badać i poznawać otaczający je świat, cieszyć się
z odkryć, jakich samo dokonuje. Pozwala dziecku rozwijać się poznawczo – dodaje na koniec Marta Kubik.

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

ad/ foto: materiały prasowe

Drzewo pamięci

Godnie pożegnać przyjaciela
Jak właściwie pochować naszego ukochanego zwierzęcego pupila, gdzie to zrobić, aby nie narazić się na konsekwencje prawne i nie zaszkodzić
środowisku w rozmowie z managerem Jakubem Ościkiem ze szczecińskiej firmy Animal Eden.
Listopad to szczególny czas dla nas wszystkich. Wracamy pamięcią
do naszych bliskich, którzy odeszli. Także do naszych „braci mniejszych”, których często traktujemy jak pełnoprawnych członków rodziny. Nie zawsze jednak mogliśmy zapewnić im godne pożegnanie,
właściwy pochówek. Takie miejsce już funkcjonuje w Szczecinie.
Państwo pomagacie przygotować się na odejście pupila, zapewnić
odpowiednie warunki pochówku. Co powinniśmy wiedzieć, co zrobić kiedy odchodzi nasz ukochany zwierzak?

Jeżeli śmierć naszego przyjaciela ma miejsce w domu lub jego pobliżu,
a nie w klinice weterynaryjnej, właściciel pozostaje z ciałem przyjaciela i musi zadbać o jego odpowiednie zabezpieczenie do czasu odbioru.
Szczegółowe informacje są przekazywane w bezpośrednim kontakcie
z nami. Zawsze podchodzimy indywidualnie do każdej sytuacji, z którą
się mierzymy. Służymy pomocą zarówno w momencie samego przygotowania się do tego trudnego momentu, jak również tuż po, informując
właścicieli, jak należy właściwie postępować. Bardzo często właściciele, umawiając się na ostatnia wizytę z lekarzem weterynarii, równocześnie kontaktują się z nami, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania
na odbiór ciała pupila.
Zwierzęta często przed śmiercią wysyłają pewne sygnały, że ich czas
już się kończy. Jakie to znaki? W jaki sposób można je rozpoznać?
Kiedy się pojawiają?
Wbrew temu, jak wielu z nas nie dopuszcza do siebie myśli, śmierć stanowi nieodłączny element życia. Śmierć może nastąpić z bardzo wielu
powodów, zaczynając od starości, aż po chorobę, wypadek czy nawet
atak innego zwierzęcia. Znaki wskazujące na zbliżający się koniec
możemy zaobserwować zazwyczaj w przypadku, gdy np. pies umiera
z przyczyn naturalnych – starości, choroby. Jakie to są sygnały?

Animal

EDEN
Krematorium dla zwierząt

Należy do nich m.in. apatia – pies nie zachowuje się tak jak dotychczas,
jest mało aktywny, coraz dłużej śpi, nie reaguje na to, co do tej pory
sprawiało mu wyraźną przyjemność, np. wspólną zabawę. Może się
także zachowywać w sposób do tej pory niespotykany, np. być agresywnym wobec domowników. Może jeszcze dojść do tego brak apetytu. Mogą także pojawić się kłopoty z nietrzymaniem moczu, wymioty,
nieregularny oddech. To symptomy, które powinny nas zdecydowanie
zaniepokoić.

Wielu z nas, kiedy odchodzi nasz pupil, chce go zazwyczaj pochować „na własną rękę”, np. w przydomowym ogródku. Nie wiedząc,
że wiąże się z to z konsekwencjami prawnymi. Jakimi? Często umierający zwierzak jest poddawany eutanazji za pomocą środków farmakologicznych. Mogą one jednak się okazać szkodliwe dla środowiska. Jak temu zapobiegać?
Pogrzebanie psa, jak również innego zwierzęcia w przydomowym
ogródku lub wybranym miejscu w lesie jest prawnie kategorycznie zabronione! Wiąże się z nałożeniem kary do 5 tyś złotych. Dodatkowym
argumentem, jakże istotnym jest szkodliwość dla naszego środowiska.
W sytuacji, gdy nasz kochany pupil jest poddawany eutanazji, w jego
ciele przez dłuższy czas znajduję się spora dawka trucizny, która może
okazać się niebezpieczną dla zwierząt jak i ludzi. Wykopanie ciała przez
innego zwierzaka może doprowadzić również do jego śmierci. Zatem
forma kremacji, którą proponujemy, sprawia, że unikamy tego niebezpieczeństwa. Dzięki posiadaniu najnowocześniejszego krematorium
dla zwierząt w Polsce jesteśmy w stanie zapewnić godne pożegnanie
naszych mniejszych przyjaciół.

rozmawiał: Dariusz Staniewski / foto: materiały prasowe

Animal Eden sp. Z o.o. | Rosówek 30 | 72-001 Kołbaskowo
Tel. 508 508 677 | Mail: biuro@animaleden.pl
/ Animal Eden - krematorium dla zwierząt
/ Instagram: animal_eden

Nowy budynek
Wyższej Szkoły Bankowej
Przez ostatnie 13 lat Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu mieścił się przy al. Wojska Polskiego.
Potrzeby uczelni uległy jednak zmianie i WSB mieści się teraz w innowacyjnym, zaprojektowanym według własnego pomysłu budynku, który wpisuje się w strategię technologizacji dydaktyki.
Ulica Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3 to nowy adres WSB w Szczecinie.
23 października w murach uczelni odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku akademickiego 2021/2022, połączone z oficjalnym otwarciem nowego budynku.
Uczelnia według projektu szczecińskiego architekta

Praca nad projektem nowej siedziby WSB w Szczecinie trwała 10 miesięcy. Jego autorem jest znany szczeciński architekt Jacek Lenart, laureat
Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz
współtwórca projektu szczecińskiej Filharmonii. Praca nad projektem
budynku dla WSB była dla niego kolejnym, ciekawym wyzwaniem.
– W pracy nad projektem bardzo istotny był przyjęty system pracy zespołowej. Spotykaliśmy się zarówno na żywo, jak i online będąc w ciągłym kontakcie z wewnętrznym zespołem projektowym WSB. Każdy
był bardzo zaangażowany i zależało nam na uzyskaniu zadowalającego
efektu końcowego, dostosowanego do potrzeb nowoczesnej i komfortowej uczelni. Myślę, że udało nam się to osiągnąć – mówi Jacek Lenart.
Generalna przebudowa rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. Firma
budowlana musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, wynikającymi
z konieczności zmiany pierwotnego przeznaczenia budynku, w którym
aktualnie znajduje się nowa siedziba WSB.
– Za nami miesiące intensywnej pracy, spotkań z architektem i firmą
budowlaną. To był czas pełen wyzwań, kompromisów i zaskoczeń.
Wszystko szło jednak zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. Przebudowa sprawiła, że budynek całkowicie zmienił swój wygląd. Jego charakterystycznym oraz moim ulubionym elementem jest

zewnętrzna klatka schodowa. Istotne jest to, że całość zachowała
swój industrialny charakter, który tworzy wyjątkowy styl tego obiektu.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyglądu naszej nowej siedziby i otrzymujemy wiele pozytywnych opinii i gratulacji od studentów oraz naszych
partnerów – dodaje Anna Hołubowska, wicekanclerz Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Nowoczesna szkoła wyższa w sercu Szczecina

W nowej siedzibie przygotowana została baza laboratoryjna dla przedmiotów kierunkowych służących nabywaniu nowych kompetencji.
W budynku znajduje się 10 laboratoryjnych sal komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w tym jedno laboratorium grafiki
komputerowej, dwa laboratoria techniczne, sale dydaktyczne multimedialne – z kamerami, nagłośnieniem i monitorami interaktywnymi.
To wszystko sprawia, że budynek jest nowoczesny, innowacyjny i komfortowy.
Na pierwszym piętrze znajduje się sala hybrydowa ze sprzętem, który
daje możliwość realizacji zajęć wraz ze studentami oraz wykładowcami
z innych Wyższych Szkół Bankowych. Na kolejnych poziomach mieszczą się dwie sale streamingowe oraz aula, która pomieści prawie 300
studentów. Budynek wyposażono w bibliotekę, bufet, strefy studenta
i przystosowano dla osób niepełnosprawnych.
WSB w Szczecinie znajduje się blisko Bramy Portowej, w samym centrum miasta. Doskonała lokalizacja daje możliwość dojazdu na uczelnię
samochodem, komunikacją miejską oraz pociągiem.

autor i foto: materiały prasowe WSB w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
ul. Śniadeckich 3 | 70-224 Szczecin | www.wsb.pl/szczecin |
/WSBszczecin
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Biznes

DAMSKIE
I MĘSKIE
PROBLEMY
Różowy październik, a listopad pod znakiem „Movember”
– czym są te kampanie? To ogólnoświatowe akcje społeczne wspierające profilaktykę przeciwnowotworową.
Międzynarodowy Miesiąc Świadomości Raka Piersi
i Międzynarodowy Miesiąc Walki z Męskim Rakiem,
to sposoby na solidaryzowanie się z osobami zmagającymi się z nowotworami i wspieranie pozostałych
w wykonywaniu regularnych badań.

Jako lekarze, pielęgniarki i pracownicy placówki medycznej
wspieramy takie inicjatywy i zachęcamy do systematycznych
kontroli. W Klinice Zawodny w Szczecinie specjalizujemy się również w ginekologii i urologii. W naszej klinice pacjent może zarówno
umówić się na specjalistyczną konsultację, jak i wyleczyć intymny
problem.
MĘSKIE SPRAWY

Problemy intymne męskiej natury często są określane jako wstydliwe. Z pewnością jednak taka „łatka” nie pomaga w zwiększaniu świadomości dotyczącej chorób i dolegliwości związanych
z męskimi sprawami intymnymi. Panowie dość często obawiają się wizyty u urologa i nierzadko zwlekają z tym stanowczo za długo. W naszej Klinice panowie mogą zapisać
się na konsultację lekarską ze specjalistą urologiem.
Oprócz tego wykonujemy wiele zabiegów chirurgicznych polegających na plastyce czy chirurgicznym
pozbywaniu się zewnętrznych zmian z miejsc
intymnych.
Na pomoc z naszej strony mogą również
liczyć panowie mający problem z tak
zwaną stulejką, drobnym defektem
anatomicznym, związanym ze zwężeniem napletka, uniemożliwiającym
zsunięcie go z żołędzi. Kwestia
ta może dotyczyć chłopców, jak
i dojrzałych mężczyzn. Innym
częstym zabiegiem jest również
laserowa resekcja brodawek
w miejscach intymnych czy bezoperacyjne usuwanie wodniaka
jądra. W Klinice Zawodny wykonujemy także laserową plastykę
wędzidełka prącia oraz laserową plastykę ujścia zewnętrznej
cewki moczowej. W Klinice
Zawodny posiadamy dwóch
specjalistów urologii wykonujących zarówno zabiegi,
jak i udzielających konsultacji
lekarskich.
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DYSKRETNE KOBIECE PROBLEMY

Choć regularne wizyty u ginekologa kobietom zdarzają się częściej niż mężczyznom, to nadal statystyki
nie są w pełni zadowalające, zwłaszcza u kobiet
po pięćdziesiątym roku życia. Dokuczliwe i nawracające problemy zdarzają się już także
u kobiet znacznie młodszych. Część kobiecych
dolegliwości intymnych związana jest także
z przebytą ciążą i porodem. Nie ulega jednak wątpliwości, że problemy intymne dotyczą kobiet w każdym wieku, a regularne wizyty u ginekologa oraz cykliczne
badania powinny być oczywistością.
Nowoczesna ginekologia pozwala
na leczenie wielu infekcji intymnych
oraz na poprawę struktur tkankowych
okolic intymnych. Laseroterapia pozwala uporać się z dyskomfortem, pieczeniem, suchością pochwy, oraz bardzo częstym i wstydliwym problemem
jakim jest nietrzymanie moczu. Laser
ma wszechstronne działanie i nie tylko
leczy, ale również prowadzi w efekcie
do poprawy wyglądu okolic intymnych,
co zwiększa satysfakcję z zabiegu. Zabiegi z wykorzystaniem technologii
ultradźwięków HIFU również odnoszą wysoką skuteczność w nawilżaniu śluzówki pochwy
oraz poprawie jej napięcia. Zabiegi obkurczania pochwy oraz
wszelkie zabiegi plastyczne służą nie tylko kobietom odczuwającym
dyskomfort, ale także poprawiają walory estetyczne okolic intymnych.
Mogą także pomóc wielu kobietom po komplikacjach porodowych.
Zabiegi okolic intymnych często poprawiają także jakość życia seksualnego. Nie zawsze powodem wizyty u ginekologa jest kontrola
lub odczuwany ból i dyskomfort. W naszej Klinice możliwe są także zabiegi z zakresu iniekcji kwasu hialuronowego lub osocza bogatopłytkowego, które potęgują doznania seksualne i zwiększają
satysfakcję seksualną.
Choć problemy intymne to nie jest sprawa, o której lubimy
mówić z pewnością jednak pielęgnowanie poczucia wstydu
nie przyśpieszy procesu leczenia. Pomoc lekarza specjalisty
może okazać się nieoceniona i nie tylko doprowadzić do rozwiązania problemu, ale także w efekcie – nawet do zwiększenia pewności siebie. Przypominamy zatem czytelnikom
nie tylko o regularnych badaniach, ale także o cyklicznych
wizytach lekarskich.

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

Otyłość to choroba,
którą trzeba leczyć
WHO uznało otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą, która prowadzi do wielu poważnych chorób. O przyczynach otyłości oraz o metodach
walki z nią opowiedziała dr hab. n. medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska w ramach audycji „Klinika Piękna” w Radiu Super FM.
Światowa organizacja zdrowia zalicza otyłość do najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. Jak ten problem przedstawia się
w skali świata oraz jak my, Polacy wyglądamy na tym tle?

Otyłość stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkości. Dane dotyczące problemu otyłości i nadwagi oraz prognozy na następne lata są zatrważające. Na całym świecie w 1975 r. otyłych było 105 mln ludzi, a w 2016 r.
ich liczba zwiększyła się do 1,1 mld. Jeśli nic się nie zmieni, to już w 2025
r. jedna czwarta populacji Ziemi będzie cierpiała z powodu otyłości!
Według najnowszych danych w Polsce otyłość dotyczy już 23,2 proc.
populacji. Jednak jeśli uwzględnimy również nadwagę, to okaże się,
że ponad połowa naszej populacji, bo aż 64% mężczyzn i 49% kobiet ma
nadwagę lub otyłość. Opublikowany niedawno najnowszy raport WHO
alarmuje, że w wielu krajach zwiększa się liczba otyłych dzieci i młodzieży. W ostatnich 40 latach na świecie wzrosła ona aż dziesięciokrotnie:
z 11 mln do 120 mln.
Już otyłość, czy jeszcze nadwaga? Od kiedy możemy mówić
o otyłości i jak ją mierzymy?

Wskaźnik BMI, stanowiący współczynnik masy do wzrostu pozwala
na ocenę stanu naszego odżywienia. Nadwagę mają te osoby, których
wskaźnik przekracza 25 punktów. Wartość BMI powyżej 30 świadczy
o 1 stopniu otyłości, powyżej 35 o drugim, zaś powyżej 40 to otyłość
olbrzymia 3 stopnia, szczególnie zagrażająca zdrowiu i życiu.
Czy przyczyną otyłości jest zawsze nieprawidłowa dieta?

Przyczyn otyłości jest bardzo wiele i stanowi problem złożony, mogący
wynikać z wielu uwarunkowań genetycznych, hormonalnych, psychicznych i polekowych. Najczęściej jednak mamy do czynienia z otyłością
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prostą, która jest wynikiem przedłużającego się dodatniego bilansu
energetycznego. Przyczyną jej są przede wszystkim nieprawidłowe
nawyki żywieniowe, mała aktywność fizyczna i problemy emocjonalne.
Często mówimy i żyjemy w przeświadczeniu, że tendencje do nadwagi, otyłości odziedziczyliśmy po mamie, po babci.

Tak, możemy mówić o rodzinnej tendencji, jednak najczęściej są to nieprawidłowe rodzinne nawyki żywieniowe, przekazywane kolejnemu
pokoleniu, a nie genetycznie przekazywana otyłość. Wiemy przecież,
że poprzednie pokolenia nie cierpiały w takim procencie na nadwagę i otyłość jak my, co dowodzi wpływom środowiska, a nie genetyki
na problem otyłości.
Pani doktor, jakie płyną zagrożenia wiążą się z otyłością?

Otyłość to nie izolowany objaw, a schorzenie wielonarządowe, wpływające na funkcjonowanie wielu organów i układów naszego ciała.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała otyłość za najgroźniejszą chorobę przewlekłą, która nieleczona prowadzi do rozwoju wielu
schorzeń. Przede wszystkim zespołu metabolicznego związanego
z podwyższonym poziomem cholesterolu i trójglicerydów, nadciśnienia,
miażdżycy z chorobami układu krążenia, jak zawału mięśnia sercowego
czy udaru mózgu. Kolejny element zespołu metabolicznego to cukrzyca
typu 2, będąca konsekwencją insulinooporności, która występuje niemal u wszystkich pacjentów z otyłością brzuszną i która wpływa niekorzystnie na gospodarkę tłuszczową, utrudniając w efekcie utratę masy
ciała. Otyłość to również choroba stłuszczeniowa i zwiększone ryzyko
zwłóknienia wątroby, nowotworów, zaburzeń płodności, układu ruchu
i zaburzeń emocjonalnych, głównie depresji.

Zdrowie i uroda

Lepszy wygląd, lepsza kondycja zdrowotna, wyższa samoocena,
mniejsze ryzyko chorób – to tylko kilka korzyści wynikających
z posiadania właściwej masy ciała. Dlaczego tak trudno jest dbać
o prawidłową masę ciała?

Niestety złe nawyki żywieniowe od wczesnych lat to problem na który
pediatrzy zwracają ogromną uwagę. Przewaga węglowodanów, tłuszczy nasyconych w spożywanych w dużych ilościach słodyczach, „fast
foodach”, a więc dieta o wysokim indeksie glikemicznym i brak lub zbyt
mała aktywność, to główne przyczyny nieprawidłowego wskaźnika
BMI. Tak wiele się dziś mówi o konieczności zmiany nawyków żywieniowych na dietę bogatą w warzywa, białko, witaminy, dużą ilość wypijanej
wody, a nie słodkich napojów. Poza kalorycznością naszych posiłków
powinniśmy także zwrócić uwagę na objętość porcji, tak by nie najadać
się do syta, zwłaszcza w godzinach wieczornych, przed położeniem się
spać. Wydaje się, że są to znane wszystkim zasady, jednak jak trudne
by wdrożyć je w codzienne życie i jak brakuje nam konsekwencji w ich
przestrzeganiu. Nie mielibyśmy problemu z leczeniem otyłości, gdybyśmy nie doprowadzili do wcześniejszej nadwagi. Powinniśmy jak najwcześniej modyfikować nasz styl życia by nie doprowadzić do bardziej
zaawansowanych stopni otyłości, związanych z coraz trudniejszym
i mniej skutecznym leczeniem.
Kiedy już dowiemy się, że nadwaga czy otyłość jest naszym problemem, czy możemy sobie poradzić sami? Czy jednak od razu warto
szukać pomocy u specjalisty i od jakiego specjalisty zacząć?
Najczęściej sami uświadamiany sobie nasze zaniedbania, stan nadmiaru wagi i próbujemy zmodyfikować dietę czy styl życia. Gdy sami
nie jesteśmy w stanie wpłynąć skutecznie na zmianę nawyków powinniśmy zwrócić się z pomocą do dietetyka, by profesjonalnie wsparł nas
w zmianie diety. Konieczna jest wówczas wizyta u lekarza, z wykonaniem podstawowych badań krwi i obrazowych w celu oceny następstw
nadwagi i otyłości oraz diagnostyką wielu schorzeń z nimi związanych.
Czyli pacjent, który trafia do Pani gabinetu, jest jednak osobą, która gdzieś rozpoczęła wcześniej u innych specjalistów?

Bardzo często tak. Najczęściej są to pacjenci po licznych próbach modyfikacji diety, po wykluczeniu lub leczeniu schorzeń endokrynologicznych, hepatologicznych czy kardiologicznych. Dla pacjentów z licznymi schorzeniami zespołu metabolicznego skuteczne leczenie otyłości
stanowi podstawę leczenia wszystkich jego składowych: stłuszczenia,
a nawet zwłóknienia wątroby, nadciśnienia, zaburzeń lipidowych, insulinooporności i cukrzycy typu 2 i poprawy funkcji narządów. Duża utrata
procentowa masy ciała może spowodować ustąpienie wielu objawów
chorobowych i pozwolić na odstawienie dotychczas przyjmowanych
leków. Dzięki niej możliwa jest również poprawa kondycji psychicznej,
większa aktywność fizyczna, a tym samym dalszy spadek masy ciała.
To przerwanie spirali nakręcającej się, postępującej choroby otyłości
jest niezbędne i powinno być wdrożone na jak najwcześniejszych jej
etapach.

Przychodzi taki moment, kiedy pacjent mówi: jednak nie daje już
rady w pojedynkę, co może mi Pani polecić? Jak się leczyć?

Tak, niestety te najlepsze i najbezpieczniejsze metody w leczeniu otyłości jakimi są konsekwentna ubogokaloryczna dieta i wysoka aktywność
fizyczna, są trudne, a u niektórych pacjentów niemożliwe do wdrożenia i przestrzegania. Do metod leczenia otyłości należą również różne
formy leczenia farmakologicznego, zabiegi endoskopowe i leczenie chirurgiczne bariatryczne. Należy jednak pamiętać, że są to jedynie metody wspomagające leczenie otyłości i żadna z tych metod nie będzie
w pełni skuteczna, jeżeli pacjent wróci do złych nawyków żywieniowych.
Jeżeli mówimy o zabiegowym leczeniu endoskopowym wspomagającym leczenie nadwagi i wczesnych stopni otyłości to należy wspomnieć
o leczeniu metodą wprowadzenia do żołądka balonu.
To ciało obce, uniemożliwiające konsumpcję dużych porcji jedzenia,
a tym samym wspomaga wprowadzenie nowych nawyków żywieniowych. Powoduje występowanie nieprzyjemnych objawów dyspeptycznych w przypadku spożywania większych porcji jedzenia, pogarszając
komfort życia. Jest metodą nieinwazyjną, stosunkowo bezpieczną,
nie wymagającą hospitalizacji, stosowaną głównie w leczeniu niskiego
stopnia otyłości. Wiąże się jednak z ryzykiem powrotu do wyjściowej
masy ciała po zabiegu usunięcia balonu.
Do wyboru mamy również zabiegi bariatyczne. Na czym one polegają i czym się różnią?

Metodą z wyboru w leczeniu dużego stopnia otyłości i otyłości olbrzymiej jest chirugiczne leczenie bariatryczne Polega ono na wykonaniu
w warunkach szpitalnych, przez doświadczony zespól chirugiczny zabiegu operacyjnego, polegającego na usunięciu, czyli resekcji części żołądka , tzw. metodą rękawową. Jest inwazyjną ale najbardziej skuteczną
metodą leczenia otyłości. Alternatywą dla leczenia chirurgicznego jest
wprowadzona od niedawna metoda szycia endoskopowego metodą
„OverStitch”. Mimo, iż bezpieczna, nie wymagająca hospitalizacji i nie
powodująca nieprzyjemnych objawów żołądkowych stosowana jest
rzadko z uwagi na bardzo wysoki koszt jednorazowego sprzętu i niższą
skuteczność niż leczenie chirurgiczne.

Niskokaloryczna dieta i aktywność fizyczna na wszystkich etapach
życia, czy to najważniejsze?
Zdecydowanie tak, zarówno w zapobieganiu, jak i w leczeniu podwyższonego wskaźnika BMI u nas i u naszych dzieci. Pamiętajmy o tym,
szczególnie w okresie pandemii, która spotęgowała nieprawidłowe
nawyki żywieniowe i ograniczenie aktywności ruchowej, powodując
zdecydowaną progresję problemu nadwagi i otyłości. Pamiętajmy, że
na tę najczęstszą chorobę przewlekłą mamy wpływ, możemy sami jej
zapobiec i ją skutecznie leczyć.

rozmawiała: Nina Manduk-Czyżyk /
foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Nina Manduk-Czyżyk od ponad 16 lat związana z branżą medycyny
komercyjnej. Doradza pacjentom z zagranicy i Polski poszukującym
sprawdzonej kliniki oraz najlepszego specjalisty. Jest także specjalistką marketingu medycznego oraz zarządzania biznesem medycznym. W Super FM prowadzi audycję „Klinika Piękna”, której gośćmi
są szczecińscy lekarze. Autorka bloga ninamanduk.pl
Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska to wykwalifikowany
specjalista gastroenterologii z wieloletnią praktyką zawodową w
zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego.
Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej, przez 16 lat asystent i adiunkt w Klinice Gastroenterologii. Od 14 lat prowadzi Pracownię Endosonografi szpitala MSWiA w Szczecinie, gdzie zajmuje
się diagnostyką i leczeniem chorób trzustki i dróg żółciowych oraz
od 20 lat wraz z mężem Kosmą Kozłowskim prowadzi szczecińskie
Centrum Medyczne Sonomed.
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Okiem dermatologa
Męska strona piękna
Mężczyźni coraz częściej i coraz odważniej korzystają z dobrodziejstw medycyny estetycznej i zabiegów kosmetologicznych. Czasy, gdy dbanie
o swój wygląd było tematem żartów, na szczęście minęły. Panowie są dziś dużo bardziej świadomi i o wiele chętniej dbają o swoje ciało i twarz.
Zwracają uwagę na to, co jedzą, uprawiają sporty i oczywistym jest, że pragną zachować młody i zdrowy wygląd. Wizyta w gabinecie kosmetologicznym czy medycyny estetycznej staje się normą.

W Klinice Dr Stachura panowie są mile widziani. Znajdą tutaj pomoc
z zakresu dermatologii jak i medycyny estetycznej. Większość zabiegów, z których korzystają panie jest także im dedykowana.
Niezwykle ważnym, i często również problematycznym obszarem
dla wielu panów jest utrata włosów- całkowita lub miejscowa, często
jest przyczyną kompleksów i utraty pewności siebie. Nie każdy mężczyzna potrafi i chce to zaakceptować. Z pomocą przychodzi mezoterapia
osoczem bogatopłytkowym Regen ACR, która znakomicie się sprawdza
w łysieniu plackowatym i androgenowym. W przypadku wypadania
włosów stosowane jest osocze PRP, czyli bez dodatku kwasu hialuronowego. - Osocze bogatopłytkowe pozyskane z krwi pacjenta zawiera
„transportowane” przez płytki krwi czynniki wzrostu, które przyczyniają się do odnowy mieszków włosowych w obrębie skóry głowy – tłumaczy dr Kamila Stachura, dermatolog i specjalista medycyny estetycznej.
– Wprowadzane w skórę składniki silnie stymulują naturalne mechanizmy regeneracji. Komórki zostają zmuszone do pracy, gdyż pobudzane
są komórki macierzyste w obrębie cebulki włosowej. Cebulka odżywa
i włos zaczyna rosnąć.
Zabieg przeprowadzany jest w serii: na początku raz w miesiącu, potem,
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gdy włosy odrosną, raz na trzy miesiące. Osocze poprawia jakość i gęstość włosów, stymuluje odrost włosów oraz zmniejsza ich wypadanie.
Przy łysieniu androgenowym (zakola i utrata włosów wierzchołka głowy) w Klinice Dr Stachura można skorzystać także z zabiegu o nazwie
Regenera Activa. To specjalnie zaprojektowany system wykorzystujący
autologiczny przeszczep komórek. - W pierwszym etapie pobierany jest
niewielki wycinek skóry z okolicy karku na linii włosów. Jest to obszar,
który jest najmniej podatny na łysienie androgenowe – tłumaczy dr Stachura. – W kolejnym etapie, za pomocą specjalnego urządzenia izoluje się z pobranej od pacjenta tkanki komórki progenitorowe, komórki
macierzyste i czynniki wzrostu, które mają zdolności regeneracyjne.
Tak przygotowana zawiesina, przy pomocy mezoterapii, zostaje podana w skórę głowy, w okolice mieszków włosowych aby zainicjować
procesy naprawcze. Zabieg wykonuje się tylko w jednej serii i można go
powtórzyć po kilku latach.
Poza skórą głowy mężczyźni także pragną mieć zregenerowaną skórę
twarzy i coraz częściej sięgają po preparaty, które do tej pory były domeną pań, a mianowicie botoks i kwas hialuronowy. W przypadku toksyny botulinowej najczęściej stosowana jest u panów na zmarszczki na
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czole i między brwiami. Czasem panowie pragną również zminimalizować kurze łapki w okolicach oczu. W przypadku kwasu hialuronowego,
u mężczyzn jest stosowany głównie jako wypełnienie doliny łez, która
wizualnie postarza twarz i nadaje jej zmęczony wyraz.
Kolejnym zabiegiem, z którego coraz częściej korzystają panowie jest
Ultraformer, czyli nieinwazyjny lifting twarzy opierający się na technologii HIFU. – Zabiegi z zastosowaniem tej metody dają spektakularne
efekty poprzez działanie na głębokie warstwy skóry i tkanki podskórnej, w rezultacie uzyskując nieinwazyjny lifting twarzy – zachwala dr Kamila Stachura. – Zmiany widoczne są już po pierwszym zabiegu. Twarz
zachowuje swój naturalny wygląd, jej owal jest poprawiony, a skóra jest
jędrniejsza i bardziej elastyczna.
Lasery od dawna działają w służbie medycyny, również estetycznej.
Ich właściwości są nie do przecenienia i w tym przypadku nie ma również podziału na płeć. Laser pikosekundowy Enlighten wspaniale radzi
sobie także z męską skórą usuwając przebarwienia, likwidując blizny,
spłycając zmarszczki i zwężając pory. Twarz po jego działaniu, po okresie rekonwalescencji wygląda nie tylko lepiej, ale jest też zdrowsza.
Drugi typ lasera, z którego mężczyźni mogą śmiało korzystać to laser
frakcyjny CO2, który także łączy właściwości estetyczno-lecznicze.
Z jednej strony odmładza twarz, z drugiej ma działanie dermatologiczne, gdyż likwiduje blizny, nawet te głębokie, a także włókniaki i brodawki.
Do niedawna depilacja laserowa była zabiegiem kojarzonym głównie
z paniami. Czy jest zaskoczeniem, że stała się bliska również panom?
– Nie, a to dzięki rewelacyjnym efektom uzyskiwanym przy wykorzystaniu lasera Cutera Excel HR. Dzięki temu laserowi już po kilku wizytach
możemy uzyskać trwały efekt. Panowie często depilują plecy i klatkę
piersiową a zabieg ten sprawia, że mogą cieszyć się trwałym efektem
w postaci gładkiej skóry. Depilacja laserowa jest bezpieczna i skuteczna. U osób bardziej wrażliwych na ból, można zastosować znieczulenie
miejscowe na około godzinę przed rozpoczęciem zabiegu.

także zabiegi kształtujące męską sylwetkę. Schwarzy to nieinwazyjna
technologia do stymulacji mięśni, działająca na trzech płaszczyznach budowania, wzmacniania i rzeźbienia mięśni oraz dodatkowo redukcji
tkanki tłuszczowej. To zabieg, z którego zdecydowanie mogą skorzystać panowie, zarówno ci, którzy uprawiają sport jak ci, którzy na niego
nie mają czasu, a mimo to chcieliby wzmocnić swoje mięsnie. – Technologia ta, wykorzystująca pole elektromagnetyczne oraz autorską
technologię FMS – Skoncentrowaną Stymulację Magnetyczną, stymuluje mięśnie, powodując ich skurcz, a tym samym lipolizę w komórkach
tłuszczowych, która finalnie prowadzi do utraty nadmiernych kilogramów — wyjaśnia dr Kamila Stachura. – Zabieg trwa ok. 20-45 minut
i jest bezbolesny. W jego trakcie przykładamy aplikator urządzenia do
partii ciała, która ma zostać poddana zabiegowi. Schwarzy wykonuje
pracę samodzielnie, wytwarzając od 20 000 do 60 000 skurczów mięśni
na wybranym obszarze ciała. W naszej Klinice zabiegi te wykonuje fizjoterapeuta, który wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie przygotowuje również indywidualne programy zabiegowe dla osiągnięcia
najlepszego efektu – dodaje pani Doktor.
Powodów dla którego mężczyźni powinni odwiedzić Klinikę Dr Stachura jest wiele. Ważna jest również profilaktyka poza gabinetem. W celu
potrzymania efektów zabiegów, warto zaopatrzyć się w nowoczesne
kosmeceutyki do pielęgnacji skóry, które idealnie sprawdzą się w domowych warunkach.
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Do niedawna sądzono, iż trądzik różowaty to choroba częściej dotykająca kobiety niż mężczyzn. Dziś już wiemy, że częstotliwość jej występowania jest porównywalna. Niezastąpioną pomocą w walce z tą przykrą dolegliwością jest laser Cutera EXCEL V+. – By laseroterapia dała
dobre i trwałe efekty łączy się ją z odpowiednio dobranym leczeniem
farmakologicznym – tłumaczy dermatolog Kamila Stachura. – Laser Cutera EXCEL V+ daje także rewelacyjne efekty w przypadku pajączków,
popękanych naczynek i rumienia, który często występującego również
u panów.
Wśród zabiegów związanych z medycyną estetyczną oraz dermatologią, z których w Klinice Dr Stachura mogą skorzystać panowie są

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

Padel to radość

W Hiszpanii jest popularniejszy od tenisa, w Szwecji gra ponad pół miliona osób, a do jego wielbicieli należą m.in Zlatan Ibrahimovic, Zinedine
Zidane i Zbigniew Boniek. Padel to młodszy brat tenisa, który w Polsce dopiero raczkuje, ale ci, którzy już grali, są zachwyceni, o czym rozmawiamy
z Ireneuszem Maciochą z Fabryki Energii, centrum rakietowego przy ul. Łukasińskiego 110.

Zacznijmy od tego, czym jest padel i skąd pochodzi?

Padel został wymyślony w Meksyku w 1969 roku przez biznesmena
Enrique Crocuera, który nie miał wystarczająco miejsca, aby zbudować
kort tenisowy na swojej posiadłości. Zmieścił za to boisko o wymiarach
10x20 m otoczone ścianami wysokimi na 3 do 4 m. Siatka dzieliła kort
na połowę. W związku z tym, że kort był mniejszy, tenisowe rakiety zastąpił drewnianymi, mniejszymi od tenisowych. Na początku w padla
grano tylko w Meksyku ale przyjaciel Crocuery, Alfonso de Hohenlohe,
przeniósł ideę tego sportu do Hiszpanii gdzie w Marbelli w 1974 roku
powstał pierwszy klub padla. Kiedy hiszpański król Juan Carlos i dawny
mistrz Wimbledonu w tenisie Manolo Santana zaczęli promować sport
jego popularność błyskawicznie zaczęła rosnąć.
Na czym polega ta gra i jakie są zasady?

Padel to coś pomiędzy tenisem i squashem. Punkty liczy się jak w tenisie, ale jest łatwiejszy w nauce, jest również mniej wymagający fizycznie od squasha. Gra się na korcie, który jest podobny do tenisowego ale
ma ściany, o które – w trakcie wymiany – można odbijać piłki. Gra się
w cztery osoby. To wszystko daje dłuższe i bardziej emocjonujące wymiany, nawet gdy rywalizują początkujący. Rakiety do padla są dużo
krótsze od tenisowych, a piłki nieco wolniejsze. To niweluje przewagę
wynikającą z lepszych warunków fizycznych. W padla można grać w parach męsko-kobiecych, a także gdy dzieli nas duża różnica wieku.

Czy trzeba mieć pojęcie o sportach rakietowych, żeby rozpocząć
grę w padla?
To bardzo prosta gra. Każdy jest w stanie się nauczyć uderzeń,
serwowania i zasad już podczas pierwszej godziny spędzonej na korcie.
Jest to też gra mniej wymagająca fizycznie niż inne sporty rakietowe.
Jak na sporty rakietowe jest to chyba niedroga dyscyplina?

W padla gra się w cztery osoby, a więc cena godziny kortu rozkłada się
na wielu graczy. Do gry potrzebujemy właściwie tylko rakiety i piłek.
Rakiety kosztują mnie więcej tyle, co te do tenisa, ale ponieważ większość osób w Polsce dopiero zaczyna grę – można kupić tańsze, amatorskie modele. Prawie wszystkie kluby pozwalają też wypożyczyć rakietę,

co kosztuje mniej więcej 10 złotych za godzinę gry. Piłki kosztują około
25 zł za trzy sztuki. Można grać nimi nawet kilka godzin. Strój i buty
mogą być takie jak do innych sportów – dopiero na bardziej zaawansowanym poziomie warto zainwestować w profesjonalne obuwie.
Jaką rangę mają zawody? Czy wśród graczy są gwiazdy pokroju Rogera Federera?

Czołowym zawodnikom ciągle daleko do rozpoznawalności i zarobków Federera czy Nadala, w takich krajach jak Hiszpania najlepsi padliści są powszechnie znani. Padel ma międzynarodowy cykl turniejów
World Padel Tour, który można porównać do rozgrywek ATP i WTA
w tenisie.
Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Staje się coraz popularniejszy. Właściwie gdziekolwiek zostaną otwarte
korty do padla, tworzy się wokół nich społeczność zapalonych graczy.
Dla osób lubiących rywalizację to świetny sport, bo szybko mogą zacząć grać w turniejach na najwyższym poziomie. Najważniejszą grupą,
do której adresowany jest padel są amatorzy. To oni napędzają ten
sport i sprawiają, że coraz więcej inwestorów decyduje się budować
korty do padla. Cieszymy się, że w Szczecinie udało nam się uruchomić
jeden z pierwszych ośrodków w naszym kraju.
No właśnie. Proszę opowiedzieć o tym projekcie?

Do istniejących 4 kortów do badmintona i 4 do tenisa stołowego, dobudowaliśmy 3 do padla, kolejne 3 do badmintona, 4 do tenisa stołowego
i 1 do tenisa ziemnego. Nazwaliśmy nasz ośrodek „Fabryka Energii”,
nawiązując do postindustrialnej architektury oraz faktu, że to miejsce,
w którym można się pozytywnie naładować na cały dzień. Ponieważ
padel to nowa gra dla Szczecinian, nasi pracownicy tłumaczą jego zasady. Można u nas wypożyczyć rakiety i kupić piłki. Sam często jestem
w „Fabryce Energii”, gdzie pokazuję nowym graczom podstawy uderzeń. To niesamowite patrzeć, jak osoby, które są u nas pierwszy raz, po
grze schodzą z kortu z uśmiechem na twarzy. Padel to radość.

Fabryka Energii
Łukasińskiego 110 | 71-215 Szczecin
Szczegółowe informacje oraz rezerwacja:
www.fabryka-energii.com.pl, tel. 502 758 431
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dr n. med. Marcin Wiśniowski, specjalista chirurgii
ogólnej, specjalista transplantologii klinicznej,
międzynarodowy trener implantacji nici Silhouette
Soft, trener w zakresie przeszczepiania komórek
macierzystych, pochodzących z tkanki tłuszczowej,
zastosowania kwasu, hialuronowego oraz
biostymulatora tkankowego Ellanse.

mgr Natalia Pawłowska
- kosmetolog

Kosmetologia dla wszystkich
Nie każda osoba ma odwagę spróbować medycyny estetycznej ale chciałaby zadbać o kondycję swojej skóry. Warto wtedy zdecydować się
na zabiegi kosmetologiczne, które mogą być wstępem do zabiegów medycyny estetycznej lub ich uzupełnieniem. Nie jest tajemnicą, że współpraca lekarza i kosmetologa, to gwarancja najlepszych i długotrwałych efektów, o czym przekonuje dr n. med. Marcin Wiśniowski, specjalista chirurgii
ogólnej i transplantologii klinicznej.
Panie doktorze, czym jest kosmetologia, do kogo jest skierowana
i dlaczego warto z niej korzystać?

Kosmetologia skierowana jest do wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Ścisła współpraca lekarza i kosmetologa to gwarancja sukcesu,
a nie w każdym przypadku konieczny jest zabieg inwazyjny, aby osiągnąć pożądany efekt. Bywa również tak, że po wykonaniu takiego zabiegu konieczna jest odpowiednia pielęgnacja, aby utrzymać uzyskany
rezultat jak najdłużej.
Praca kosmetologa to nie tylko wykonywanie zabiegów, ale również
szukanie razem z pacjentem, rozwiązania problemu poprzez analizę jego stylu życia, nawyków i przyzwyczajeń oraz odpowiedni dobór pielęgnacji domowej. Jest to również planowanie i prowadzenie
serii zabiegów, mających na celu nie tylko poprawę wyglądu skóry,
ale i ukojenia negatywnych emocji powodowanych przez stres. Usługi kosmetologiczne są dla każdego, bez względu na wiek, płeć oraz problem,
z jakim się boryka.
W Pana klinice można skorzystać z szeregu zabiegów: pielęgnacyjnych, leczniczych, aparaturowych. Mnie zaintrygowały zabiegi
indywidualne.

Zabiegi indywidualne, czyli tzw. „szyte na miarę” są to zabiegi z tzw.
kosmetyki białej. Marka Academie, na której pracujemy, posiada wiele rodzajów masek oraz ampułek, które wykorzystywane są podczas
zabiegu. Dzięki takiej różnorodności doświadczony kosmetolog może
skomponować idealny zabieg do każdego problemu i rodzaju cery.
Zabiegi te w naszej klinice wzbogacone są o masaż twarzy, szyi, dekoltu oraz dłoni. To niewątpliwie ich wielki atut, pozwalający na pełny
relaks i odprężenie. Procedury wykorzystywane podczas zabiegów są
bezpieczne nawet dla osób po leczeniu chorób nowotworowych, kobiet
w ciąży, jak i nastolatków, a masaż poprawia samopoczucie oraz zwiększa poziom hormonu szczęścia.

Bardzo popularne zrobiły się tzw. zabiegi bankietowe. Na czym
one polegają?

Zabiegi bankietowe są to szybkie zabiegi, które wykonuje się tuż przed

„wielkim wyjściem”. Dają one natychmiastowy efekt liftingu, rozjaśnienia oraz wygładzenia skóry. Są nieinwazyjne i nie powodują widocznego lub długotrwałego podrażnienia skóry. Takim zabiegiem jest np.
lifting monopolarną falą radiową czy 30-minutowy Paryski D-TOX pięknie rozświetlający, oczyszczający i wygładzający cerę. Takim zabiegiem
jest również masaż Kobido, choć w jego przypadku, aby uzyskać długotrwały efekt, należy wykonać serię zabiegów.

Kolejny rodzaj zabiegów to zabiegi dermokosmetyczne, z użyciem
linii Derm Acte. Mają dość intensywne działanie przeciwstarzeniowe.
Linia Derm Acte jest serią zabiegów na pograniczu dermatologii
i kosmetologii. Są to zabiegi zdecydowanie silniejsze niż te „szyte na
miarę”. Substancje zawarte w kosmetykach wykazują działanie złuszczające, rozjaśniające i działają przeciwstarzeniowo. Są idealnym przygotowaniem skóry przed intensywniejszymi zabiegami z zakresu medycyny estetycznej, a niektóre z nich, jak np. zabieg z maska kolagenową,
mogą przyspieszyć rekonwalescencję po zabiegu z użyciem Dermapena
czy lasera frakcyjnego, silnie nawilżając oraz regenerując skórę.
Jak często należy odwiedzać gabinet kosmetologiczny?

Wszystko zależy od problemu, z jakim zgłasza się pacjent. W niektórych przypadkach, jak np. cera trądzikowa, konieczne będzie przeprowadzenie serii zabiegów uzupełnionych pielęgnacją domową. W miarę
opanowania problemu ilość wizyt będzie się zmniejszała, a czas pomiędzy nimi wydłużał. Tu kluczową rolę pełni kosmetolog, który obserwując reakcję skóry, będzie odpowiednio dobierał zabiegi. Jeśli pacjent nie
ma większych problemów ze skórą, to wystarczą zabiegi profilaktyczne, mające na celu zachowanie jej dobrego stanu i pozwalające się odprężyć, wykonywane raz na dwa, trzy tygodnie.
Uważam, że osoby korzystające z medycyny estetycznej jak najbardziej
powinny odwiedzać także gabinet kosmetologiczny. Medycyna estetyczna i kosmetologia idealnie się uzupełniają.
Dziękuję za rozmowę.
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dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna | ul. Janusza Kusocińskiego 12/LU3 | 70-237 Szczecin
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Medycyna estetyczna
w harmonii z pacjentem
Medycynę i zamiłowanie do sztuk plastycznych można połączyć w jedno i przekuć w kolejną zawodową pasję. Taką drogę wybrała dr Magdalena
Janeczek, która wybierając chirurgię, z czasem rozszerzyła ją o medycynę estetyczną.
Na co dzień wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej
i zaawansowanej dermatoonkologii, jednak nie przeszkadza jej to, a nawet pomaga być równocześnie zaangażowanym specjalistą od medycyny estetycznej. Pracuje w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii,
gdzie jest członkiem Skin Cancer Unit z ramienia chirurgii, natomiast
swoich pacjentów z medycyny estetycznej przyjmuje w szczecińskim
Centrum medycznym Darmed. – Medycyna estetyczna jest dla mnie
ogromną przyjemnością, ponieważ łączy dwie moje pasje – medycynę i sztuki plastyczne – mówi dr Magdalena Janeczek. – Przywiązuję
dużo uwagi do detali, a w medycynie nie wszystko da się przewidzieć,
zwłaszcza w estetycznej. To suma anatomii, fizjologii, możliwości pacjenta co do zastosowania technik i preparatów, a także suma przeprowadzonych zabiegów. To wszystko wymaga nie tylko wiedzy ale także
wyczucia i dokładności.
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Dr Janeczek podchodzi do pacjenta holistycznie. – Patrzę nie tylko
na obszar poddawany terapii, ale na jego udział w całości twarzy lub
ciała i to, jak ta zmiana wpłynie na wygląd twarzy czy ciała – wyjaśnia
chirurg. – Ma być piękniej, młodziej, ale naturalnie. Można wyeksponować pewne rysy ale w granicach podkreślających urodę, nie zaburzając
proporcji twarzy.
Wizyta zaczyna się zawsze od konsultacji, rozmowy z pacjentem
i nawiązaniu z nim relacji i współpracy. – Nie podchodzę do pacjenta
jak do kolejnego przypadku, tylko jak do osoby. Nieraz byłam „po
drugiej stronie” – jako pacjent i wiem, że mimo pewnej niewiadomej,
która zawsze pozostaje w tematach medycznych, rozmowa daje poczucie spokoju i świadomej decyzji co do podejmowanych zabiegów
– wyznaje dr Janeczek. – Staram się sprostać oczekiwaniom pacjenta,
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ale jako lekarz muszę pamiętać o zdrowiu, bezpieczeństwu ale także
możliwościach proponowanych terapii. Dotyczy to przede wszystkim
zakresu medycyny estetycznej. Kiedy wiem, że efekt będzie znikomy,
a wskazane jest zastosowanie innych terapii, potrafię powiedzieć „nie”.
Bardzo istotne jest dla mnie, aby wykonywane zabiegi pozostawiły
pacjenta w harmonii. Zarówno zdrowotnej, psychicznej ale też estetycznej. Dlatego ważne jest aby efekt końcowy zabiegów, zwłaszcza
z zakresu medycyny estetycznej, pozostawił właściwe proporcje i naturalność.
Dla swoich pacjentów pani doktor stara się stworzyć markę premium.
Dlatego też bardzo wnikliwie i rozważnie zakupuje stosowane w swojej praktyce urządzenia medyczne. Stosowane preparaty pochodzą
zawsze bezpośrednio od przedstawicieli, a ich wybór opiera na jakości
i badaniach jakie były prowadzone.
Wśród urządzeń, które ma w swoim gabinecie, szczególnie dwa zasługują na większą uwagę. To JetPeel Pro – rewolucyjny system do kompleksowej regeneracji skóry twarzy i ciała oraz urządzenie do kriolipolizy Cristalpro Deleo. To pierwsze urządzenia w Polsce z zastosowaniem
takich technik i tak wyposażone. Obydwa urządzenia zostały zakupione w firmie Shar Pol. Jest to firma z wieloletnią tradycją. Współpraca
z firmą oparta jest na poczuciu bezpieczeństwa, profesjonalizmie
oraz ogromnym wsparciu ze strony wszystkich pracowników firmy. –
JetPeel Pro umożliwia bezdotykowe usuwanie zrogowaciałego naskórka, oraz bezigłowe wtłaczanie odpowiednich preparatów do głębokich
warstw skóry aż na głębokości 1,5 mm – tłumaczy dr Magdalena Janeczek. – Początkowo ze względu na wysoką skuteczność, bezdotykowe
działanie i bezbolesność technologia ta była stosowana do leczenia ran
i oparzeń. Później z wprowadzeniem opatentowanych aplikatorów i odpowiednich preparatów została zaadaptowana na potrzeby medycyny
estetycznej.
Przy pomocy tego urządzenia wykonuje się zabieg Jet Skin Care, który
łączy zabiegi drenażu, hydropeelingu z zabiegami regeneracji 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 – wymienia dr Janeczek.
– Co ważne to zabieg bezdotykowy i bezigłowy, który nie zostawia śladów na skórze, nadający się do wszystkich jej rodzajów.
Działanie Jet Skin Care, przy jego bezinwazyjności, jest szerokie. Usuwa
drobne zmarszczki i wyraźnie odmładza skórę. Niweluje przebarwienia
i poszerzone pory. Działa leczniczo na trądzik różowaty, aktywny trądzik i blizny potrądzikowe. Łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry.
Rozjaśnia cienie pod oczami, wzmacnia osłabione włosy. Jest też stosowany na blizny i rozstępy. Oczywiście najlepsze efekty daje, gdy jest
stosowany w serii kilku zabiegów co kilka tygodni.

delowania sylwetki z wykorzystaniem kriolipolizy. – W aparacie zastosowano unikalną technologię chłodzenia pn. „Cooling cuircuit” wykorzystującą przepływ cieczy przez aplikatory – wyjaśnia lekarz. – Aparat
jest wyposażony w cztery równocześnie pracujące aplikatory 360° oraz
w głowicę USG do pomiaru tkanki tłuszczowej przed zabiegiem kriolipolizy i po nim. Jednoczesne działanie na wszystkich obszarach zabiegowych kriolipolizy umożliwia podczas jednej sesji modelowanie sylwetki
na całej wybranej części ciała np. na wewnętrznej i zewnętrznej stronie
obu ud.
Pacjent ma do wyboru siedem różnych aplikatorów do kriolipolizy,
a każdy odpowiada za konkretną część ciała. Kriolipolizie można poddać prawie całe ciało: od podbródka i żuchwy, przez część piersiową
i fałdy na plecach oraz ramiona, po brzuch, uda, kolana i łydki. – Zabieg
jest w pełni bezpieczny i komfortowy dla pacjenta i przede wszystkim
przynosi dobre efekty – dodaje pani doktor.
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Cristalpro Deleo, który również poleca pani doktor, to system do mo-

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.

Świnoujście SALON NATALI | ul. Wybrzeże Władysława IV 26
Szczecin - Centrum Medyczne DARMED | ul. Bogurodzicy 1
Tel.: 600 655 006 | E-mail: kosmetyka@salon-natali.com.pl
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Zdrowie i uroda

Zdrowe życie intymne,
czyli ginekologia estetyczna
Ginekologia estetyczna – naturalna potrzeba kobiet, względy medyczne czy fanaberia natury estetycznej? Kim są pacjentki, którym dedykowane
są rozwiązania tej dziedziny i z jakimi potrzebami możemy sobie poradzić, korzystając z bogatej oferty ginekologii estetycznej? Na m.in. te pytania
odpowiadają dr n. med. ginekolog-położnik Dorota Gródecka oraz dr n. med. ginekolog położnik Joanna Lewandowska z Gabinetów Tuwima.
Czym jest ginekologia estetyczna?

Ginekologia estetyczna, to nowa dziedzina, która zajmuje się wyglądem
estetycznym, ale także funkcjonalnym naszych okolic intymnych. Problem może być natury fizycznej ale także psychicznej, a my jako lekarze
jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pomóc. Najczęściej jest to korekta
konkretnych wad anatomicznych i estetycznych, jak np. przerost warg
sromowych. W innych przypadkach problem może mieć naturę psychologiczną: niezadowolenie z wyglądu tej części ciała, które np. niekorzystnie odbija się na życiu erotycznym.
Od kiedy możemy zacząć rozważać zabiegi ginekologii estetycznej?

Wszystko zależy od problemu, z jakim się pacjentka zgłasza. W przypadku wspomnianego przerostu warg sromowych, wykonujemy takie
zabiegi zwykle u kobiet pełnoletnich. Podejmujemy się takiej operacji
po zakończonym okresie dojrzewania. Górnej granicy wiekowej raczej
nie ma, aczkolwiek nie będziemy wykonywały takiej plastyki u pani,
która ma lat dziewięćdziesiąt, gdyż w tym wieku cierpi się na wiele innych schorzeń i taki zabieg jest zbędny. Ginekologia estetyczna radzi
sobie ze zmianami poporodowymi, którego objawami są np. szeroka,
luźna pochwa i braku odczuwania satysfakcji seksualnej. W tym przypadku zabiegi możemy wykonać u pacjentki bez względu na wiek, czy
będzie miała 30, 40, 50, czy 60 lat. To nie ma znaczenia. Jeśli chodzi o
pacjentki, u których pojawia się problem wysiłkowego nietrzymania
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moczu, do dyspozycji mamy przede wszystkim zabieg laserowy, a także
nici. Takie pacjentki zgłaszają się do nas już w wieku 30 plus.
Jak wyglądają zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej?

Zabiegi dzielimy na dwie grupy: takie, które możemy wykonać w warunkach ambulatoryjnych, czyli możemy je wykonać w gabinecie, oczywiście przy użyciu odpowiedniego sprzętu, a do drugiej grupy należą
zabiegi, przeprowadzane na sali operacyjnej. Są to typowe plastyczne
operacje ścian pochwy czy korekty zestarzałego pęknięcia krocza.
A w ambulatoryjnych zabiegach, co jest najbardziej popularne?

Tutaj możemy zaproponować paniom bardzo szeroki wachlarz zabiegów. Poczynając od labioplastyki, którą wykonujemy w znieczuleniu
miejscowym, gdzie pacjentki nie trzeba hospitalizować, po zabiegi laserowe, które są bezbolesne i krótkie. Ostrzykujemy okolice łechtaczki
własnym osoczem lub preparatami na bazie kwasu hialuronowego, celem pobudzenia tej struktury anatomicznej i polepszenia doznań seksualnych pacjentki. Ponadto wypełniamy wargi sromowe kwasem hialuronowym lub laserowo wykonujemy zabiegi zwężania pochwy, a także
leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Jeśli chodzi o okolice krocza
i przebarwienia, które są bardzo częstym problemem u pacjentek i pacjentów, to możemy wykonać laserowy zabieg wybielania krocza i warg
sromowych. Jest to również zabieg bezbolesny.

Zdrowie i uroda

Wiele kobiet zmaga się z różnego rodzaju problemami ginekologicznymi typu endometrioza, torbiele, czy tymczasowe infekcje.
Czy takie kobiety są również mogą korzystać z usług ginekologii
estetycznej?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że najważniejsze jest zdrowie
i profilaktyka. Zatem wszystkie pacjentki przed przystąpieniem do zabiegu z ginekologii estetycznej są obowiązkowo poddawane badaniu,
czyli po pierwsze przeprowadzana jest cytologia w kierunku zmian nowotworowych, nowotworu raka szyjki macicy. Po drugie, musi być wykonane badanie USG narządów rodnych, czyli ocena macicy, jajowodów
i jajników. W przypadku torbieli jajników, endometriozy, to w zależności
od zaawansowania i dolegliwości pacjentki. Jeśli pacjentka ma infekcję
dróg rodnych, nieprawidłowe upławy, to najpierw musimy ją wyleczyć,
dopiero potem planować zabieg z ginekologii estetycznej.
Powiedzmy, że poddałam się zabiegowi z zakresu ginekologii estetycznej. Jak szybko będę mogła wrócić do aktywności?

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 jeździć na rowerze czy konno do miesiąca
do miesiąca. Zwykle zabiegi małoinwazyjne, 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 leczenia nietrzymania moczu potrzebna jest seria. 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.

Jak wygląda bezpieczeństwo takich zabiegów?

Przy odpowiedniej kwalifikacji są to bezpieczne zabiegi, ale warto podkreślić, że powinny być wykonywane przez osoby, które mają do tego
uprawnienia i specjalizację. W obrębie miednicy małej powinni zabiegi te wykonywać ginekolodzy odpowiednio przeszkoleni, a pacjentka
powinna być odpowiednio zakwalifikowana i zbadana. Tutaj należy
zwrócić uwagę, na to, żeby pacjentki wiedziały, jak mają mieć wykonywane zabiegi, jakim sprzętem, czy sprzęt ma odpowiednie certyfikaty.
Tak samo preparaty, które są używane do rewitalizacji na przykład
ścian pochwy, czy warg sromowych.
Jak Polska wypada na tle innych krajów, w dziedzinie dbania o strefy intymne?

Polki są kobietami zadbanymi i to nasze dbanie o zdrowie ginekologiczne i zdrowie intymne naprawdę w ciągu ostatnich lat bardzo się poprawiło. Wpływ na to mają akcje edukacyjne, profilaktyczne, jak akcja cytologiczna czy akcja związana z badaniem piersi. Zachęcamy panie, żeby
nie bały się na wizytach ginekologicznych mówić o swoich problemach.
Zachęcamy także ginekologów do otwartych rozmów z pacjentkami,
bo kobiety potrzebują naszej pomocy.

Gabinety Tuwima są znane z organizacji inicjatyw dla kobiet,
o których Panie wspomniały. Mnie interesuje inicjatywa wydania
specjalnego kalendarza.
Pierwsza edycja naszej akcji „Wiele powodów, by żyć” odbyła się
w zeszłym roku, ale niestety przez sytuację epidemiologiczną, nie
mogłyśmy tego zrobić na szeroką skalę. W tym roku postanowiłyśmy
wydać z fundacją Biznes Innowacje Networking Katarzyną Kazojć kalendarz, do którego przepiękne zdjęcia wykonała Ola Gruszka. Zdjęcia
odbyły się w Filharmonii, która jest patronem naszego kalendarza. Będzie 12 znanych szczecinianek, każda z nich przedstawi swój powód,
dlaczego warto dbać o swoje zdrowie. Cały dochód z kalendarza będzie
przeznaczony na badania cytologiczne mam dzieci niepełnosprawnych.
Bardzo serdecznie zapraszamy do zakupu. Premiera kalendarza odbędzie się 25 listopada w Filharmonii. Towarzyszyć będzie jej wystawa
tychże zdjęć.
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Ajurweda na jesienne kłopoty
Życzyć komuś „dużo zdrowia” przestało być wyłącznie formą grzecznościową, szczególnie teraz kiedy pandemiczna rzeczywistość w jakiej przyszło nam żyć ani trochę nas nie rozpieszcza i dostarcza ogromnego stresu. Dbanie o zdrowie fizyczne jak i psychiczne zaczyna być słusznym nawykiem.

W poszukiwaniu metod i sposobów na wzmocnienie ciała i ducha sięgamy czasem po szkodliwe dla nas diety czy terapie. Tymczasem tuż obok
w Szczecinie, w Gabinecie Medycyny Naturalnej AYURVEDA, mamy
wielowiekową, holistyczną, wywodzącą się z Indii medycynę, która
skutecznie zabezpieczy organizm, zbuduje odporność l i uspokoi układ
nerwowy.
Według Ajurwedy, bo o niej mowa, w każdym z nas drzemią trzy rodzaje
energii (dosze) i w zależności, który ich rodzaj przeważa takim typem
jesteśmy. Te trzy typy to: vata, pita i kapa. Każda reprezentuje inny żywioł, inny typ osobowości, określone funkcje organizmu. Vata przypisana jest jesieni, która jest sucha, chłodna, wietrzna i dla wielu osób
przygnębiająca. To czas kiedy łatwiej łapiemy infekcje i przeziębienia
a nasza energia spada.
Jednym z zadań Ajurwedy jest utrzymanie tego w równowadze, przez
odpowiednie dobranie preparatów ziołowych, odpowiednią dietę, aktywność fizyczną oraz przez masaże lecznicze. – Sezon vata będzie
mniej uciążliwy, jeśli wypełnimy go ciepłem, natłuszczeniem, zbilansowaną dietą, bliskimi relacjami z innymi, spokojem i poczuciem stabilności – wyjaśnia dr Akhil Balachandran z Gabinetu Medycyny Naturalnej AYURVEDA. – Najlepszy w tym okresie będzie więc masaż olejowy
Abhyangam, dużo dobrego przyniesie sauna Swedanam i kąpiel lecznicza Dhara. W tym czasie wiele osób ma problemy z zatokami, dlatego w
tym przypadku zalecam leki donosowe Nasym, a także kąpiel olejową
Pizhichil.
Te zabiegi warto wzbogacić o suplementy ziołowe, takie jak Immuno,
Chyavaraprash, Kurkuma, Amla, Ashwagandha, które dostarczą energii i odbudują odporność. Także aromatyczne herbaty, takie jak Tulsi
Ginger, Tulsi Turmeric Ginger, Tulsi Ashwagandha, Tulsi Moringa i Tulsi
Malasa Chai dostarczą energii i skutecznie nas rozgrzeją.
Jesień to okres przejściowy, kiedy z upałów lata przechodzimy w mroźną zimę. Nasz organizm nie jest w stanie szybko przystosować się do tej
zmiany, stąd też nasza odporność spada. Kolejną metodą, którą Ajurweda zaleca na ten czas jest detoksykacja organizmu naturalnymi spo-

sobami. – To najlepszy sposób na utrzymanie silnego ciała – zapewnia
dr Akhil. – Pijmy herbaty ziołowe, korzystajmy z suplementów. Zabiegi
takie jak sauna Swedanam, lecznicza kąpiel wywarowa Kashayadhara, oczyszczający zatoki masaż Nasya i olejowy masaż pleców Vasti
są również dobrymi metodami.
Jesień to także czas depresji i spadku energii. – Tak naprawdę jesień nie
jest czasem depresyjnym. Jest co prawda zimna, wietrzna i deszczowa i
faktycznie w tym czasie spada nasza odporność i poziom energii – przyznaje dr Akhil ale ma na to dobrą radę: – Żeby tego uniknąć musimy
odpowiednio przygotować swój organizm, wykorzystując to o czym
mówiłem wcześniej. Warto także zadbać o ruch. Ja polecam jogę, która
wspaniale oddziałuje na ciało i głowę.
Korzystanie z dobrodziejstw Ajurwedy może być prezentem na święta. Gabinet Medycyny Naturalnej AYURVEDA przygotował specjalne
vouchery. – Proponujemy trzy pakiety – mówi Monika Karolczuk właścicielka Gabinetu. – Pakiet Oczyszczająco-Relaksujący zawiera pięć
masaży w jednym oraz „kąpiel” w parze z naparu z ziół. M.in. usuwa toksyny, odmładzay skórę i cały organizm, redukujem tkankę tłuszczową.
Drugi z pakietów to Zdrowe Zatoki. W jego skład wchodzi 14 zabiegów,
w tym masaż twarzy, zatok, sauna ziołowa, i terapia olejami ziołowymi.
– Eliminuje, m.in. różne rodzaje bóle głowy, zapalenia zatok, poprawia
zdolność koncentracji, zmniejsza uczucie niepokoju – wymienia Monika Karolczuk. Trzeci pakiet to „AMA” - Precz Z Toksynami. – To zabieg
gorącym wywarem z ziół ajurwedyjskich – poleca Monika Karolczuk. –
Rozgrzewa ciało, usuwa toksyny, wspomaga metabolizm, usuwa dolegliwości wywołane przez fibromialgię.
Jeśli ktoś wybiera się do Świnoujścia, również tam będzie mógł zadbać
o zdrowie w hinduskim stylu. – Na parterze hotelu Harmony House uruchomiliśmy Centrum Ayurvedy – mówi Monika Karolczuk. – Do dyspozycji gości hotelowych, jak również odwiedzających nadmorskie kurorty,
są: masaże lecznicze, terapie manualne, oczyszczające i regenerujące
organizm, a także ćwiczenia oddechowe.
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Ekspert radzi
Dzień dobr Panie Doktorze.

Chciałabym poprawić kondycję włosów po ciąży, jakie zabiegi byłyby odpowiednie?

Katarzyna

Pani Katarzyno, po ciąży najczęściej przyczyną osłabienia kondycji
włosów jest gospodarka hormonalna oraz niedobory makro- i mikroelementów. Jednak aby prawidłowo postawić diagnozę i dobrać odpowiednią terapię, najlepiej udać się na konsultację do specjalisty, np. lekarza
lub trychologa medycznego, który zbada Panią oraz zleci wykonanie
odpowiednich badań. Poza morfologią krwi warto zbadać poziom odpowiednich mikroelementów oraz hormonów. Jednym z ważnych elementów jest też wykonanie trichoscanu owłosionej skóry głowy i samego
włosa.
W terapii osłabionych włosów, powinno się podejść do tematu holistycznie, więc ważną rolę będzie odgrywać zarówno dieta, pielęgnacja, jak i zabiegi w gabinecie. W zakresie zabiegów, które mogą pomóc
w wzmocnieniu włosa i jego macierzy, mamy szereg możliwości. Ogromnym powodzeniem i dużą efektywnością cieszą się zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, karboksyterapii, mezoterapii oraz
terapii światłem LED, a w niektórych przypadkach łysienia jeszcze inny
zabieg, który wykorzystuje komórki macierzyste, stymulując do wzrostu i zagęszczenia włosów.

Dzień dobry,

Panie Doktorze, po szybkim schudnięciu skóra na moim brzuchu
stała się bardzo wiotka. Pomimo mojej pracy i ćwiczeń – nie widzę
żadnej poprawy. Czy istnieją zabiegi, które mogą mi pomóc wrócić
do dawnej kondycji?

Marzena

Pani Marzeno, oczywiście istnieje wiele procedur zabiegowych, które
mogą poprawić kondycję Pani skóry. Dobór procedury lub skojarzenie
kilku zabiegów zależy od potrzeb Pacjenta – proszę pamiętać, że najlepsze efekty dają zawsze terapie łączone, które są odpowiednio wybrane
i omówione na konsultacji. Wyjątkowo skuteczne są zabiegi łączone
z wykorzystaniem różnych źródeł energii (np. ultradźwięki, fale radiowe, podczerwień, lasery) i tzw. stymulatorów tkankowych (np. kwas
hialuronowy, osocze bogatopłytkowe, peptydy). Takie połączenia wywołują proces nazywany „bioremodelingiem” skóry na ciele (to może
być np. brzuch, ramiona, dłonie, szyja), a także twarzy. Już po pierwszym zabiegu widzimy efekt ściągający i napinający. Jak już zdążyła
Pani zauważyć – możliwości jest wiele.

Pozdrawiam Piotr Zawodny

Pozdrawiam Piotr Zawodny
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Zdrowie i uroda

Szymon Kaczmarek
Dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski.

Dziś, obowiązkiem kapitalistycznego
trybu życia są promocje, bonusy
i sezonowe obniżki cen.

Kot na firanie
A co mnie to obchodzi? Jakiś wulkan na wyspie, której nawet z balkonu nie zobaczę. Patrzyłem w telewizorze to i będzie. Wystarczy.
Wielka mi sprawa, trochę lawy, kilka domów spaliło, turyści się gapią.
A co mnie to…?
Że na plażach na Pacyfiku tony plastiku. A bo ja tam się wybieram?
A bo to moje podwórko? Też wymyślili katastrofę. Ludzie to mają problemy. Globalne ocieplenie, temperatura może wzrosnąć o1,5 stopnia C.
Niech mi to gadają jak rano na jedenastkę czekam, tupiąc z zimna. Też mi
ocieplenie, kiedy sąsiad o piątej szyby w samochodzie skrobie, że spać
nie idzie.
Cały czas nic, tylko bzdury i kiciarstwo mi wciskają. A to, że jakaś wojna,
a to, że prom zatonął i ludzi w cholerę utonęło. Że LGBT zagraża mojej
rodzinie, że wzrost inflacji i cen na paliwa…
A chrzanić to! Wojna jest w telewizji, nie chcesz wojny, to se zmień kanał, a inflacja… widział ktoś to dziwo na własne oczy? Benzynę już ze
dwa lata jak za stówę tankuję, to i podwyżka zwisa mi jak kot na firanie…
Egoizm i obojętność weszły dziś na poziom, który daleko odbiega
od wzorców, na których zostałem wychowany. Śmierć sąsiada z trzeciego piętra przejmuje nas tak samo, jak ofiara wypadku samochodowego
w Dżibuti. Telewizja, internet, postęp rozwoju globalnych wiadomości
zamknął nasze serca i dusze. A przecież znieczulica zaczyna się tuż koło
nas, a nie na ogarniętej wulkaniczną klęską odległej wyspie. Zaczyna się
dokładnie w tym miejscu, w którym zapominamy o obecności innych.
W zbyt głośnej muzyce, mimo późnej pory, w torbie nieposegregowanych śmieci wyrzucanych ukradkiem do pojemnika na plastiki. W zaparkowanym samochodzie zajmującym dwa drogocenne miejsca na osiedlowym parkingu.

reklama

Zobojętnienie, czy przyzwyczajenie do zła? Wciąż mam w głębi duszy
pewność, że brak reakcji na zło, jest równoznaczne ze współuczestnictwem w jego czynieniu… Przyzwolenie na łajdactwo staje się łajdactwem. Podobnie jest ze współczuciem. Tym takim: po ludzku ci współczuję. Bo obchodzi mnie los głodnego dzieciaka w Kabulu zbierającego
resztki na miejskim targowisku. Przejmują zaplątane w plastik morskie
stwory. I zaświniony śmieciami basen przeciwpożarowy na ul. Budziszyńskiej. Bo to wszystko, co mam, cały mój świat.
Siedzimy przy barze. Co czasu niewiele, potrójny stukot kieliszków o blat
i chuchnięcia słynne. Rozmowa się klei. Świat naprawiamy, wspominamy
sukcesy, jeśli były. O klęskach zapominamy zagryzając trzęsącą galantyną. Ocet w oczy szczypie jak żal po minionej młodości. Ot, wieczór
jak wieczór, z dala od domowych trosk i codzienności znojnej. Ściemnia się, idzie na deszcz, rosną parasole na błyszczącym bruku. Barman
z czujnością dopełnia szkła.
Klepiemy się po plecach, śmiechem zanosząc na wspomnienie tych,
co odeszli. Nie ma powodu do smutku. Oni szlaki nam przecierają,
miejsce koło siebie moszczą. Już mają tę wiedzę, co nas czeka dopiero.
Może nawet przy niebieskim barze siedzą jak my tutaj, może nawet…
Należymy do jednego plemienia. Jeden nasz znój, emocje jedne i ból.
Świat też pojedynczy i boleśnie jeden i śmierć jedna jedyna, niepowtarzalna. Jedna i już. Dopóki sił w nas dostatek, dokąd serca tłoczą płyn
cudownie życiodajny, rozpostrzyjmy szeroko ramiona. Na przekór
i pohybel. Wbrew bezsilności i znużeniu. Ramiona rozłóżmy najszerzej,
przytulając całą nędzę świata naszego. Z czułością i zrozumieniem.
Wybaczeniem i nadzieją. Z tą resztką człowieczeństwa, która przecież
wciąż w nas. Jak mawiał Mędrzec naszych czasów: „wystarczy być przyzwoitym”. A czymże przyzwoitość jest, jeśli nie miłością do człowieka?
Tego co w nas, i tego, co tuż obok.

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
Teatr Polski w Szczecinie

Ian Ogilvy „Chwila niepewności”, reż. Tomasz Obara
Propozycja Teatru Polskiego – „Chwila nieuwagi” – ma ogrom rozmachu
oraz inscenizacyjnej staranności. Znakomitą i funkcjonalną przestrzeń
oraz kostiumy stworzyła Katarzyna Banucha. Reżyser Tomasz Obara
odważnie zarysował charaktery postaci, pozwalając aktorom na popisy scenicznych umiejętności, ale także odważne ucieczki poza emploi.
Znakomicie odnalazły się tutaj Panie – (jak zawsze) olśniewająca Olga
Adamska, zdystansowana, pełna irytującej stanowczości, by za chwilę
eksplodować zmysłowością i stanowczością. Świetna jest żywiołowa,
frywolna, a momentami – także dosłownie – demoniczna Adrianna Szymańska jako Incuba i Panna Gibbons (czasami jednocześnie). Dobrze
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ogląda się Piotra Bumaja, który rzetelnie skonstruował swojego Waltera – niby nudnego, ale jednak... Doskonale swoją rolą bawi się nieco
zniewieściały niebiański Archie – Sławomir Kołakowski (w kontrze do
męskiego Mundka z „Weekendu z R.”). Sceniczną swobodę zachowuje
także Zbigniew Filary jako policjant Keats, znakomity w roli rosyjskiego
mafiosa jest Adam Dzieciniak (ze szczególnym uwzględnieniem pełnych
pożądania wspólnych scen z Adamską). Już samo wyszczególnienie
postaci dramatu pokazuje jak rzecz jest… nietuzinkowa. Faktycznie
mieszają się tu światy i zaświaty, ale chodzi o pieniądze, miłość i seks..
Bardzo przyziemnie. Jest też o zdrowym rozsądku, pokusach, ale też odpowiedzialności. Przecież „Chwila nieuwagi” zdarza się każdemu. Tylko
czy to zawsze nasza wina? Znakomity, pełen humoru tekst, wyrazista
inscenizacja, intrygujące kreacje aktorskie. Prestiżowe 4/6.

Kultura

Odkryć tajemnice Słowian
Dr Wojciech Filipowiak, szczecinianin, bardzo zdolny archeolog młodego pokolenia. Z Prestiżem rozmawia m.in. o tym czy współcześni archeolodzy mają coś wspólnego z Indianą Jonesem, wykopaliskach w Wolinie i jak to miasto może zmienić historię kilku państw, kto go „zaraził” Słowianami i czego szukał w północnej Afryce.
Czy pamięta Pan swój pierwszy, osobiście odkryty artefakt?
Co to było? Kiedy? W jakich okolicznościach do tego doszło?

Dziadek zabrał nas kiedyś do Wolina, gdy trwały wykopaliska. Nie wiem
,kiedy to było, ale byłem chyba dość niewielki. Pamiętam, że z hałdy ziemi koło wykopu zabrałem fragment wczesnośredniowiecznej ceramiki
i trzymałem ją później w pudełku. Jednak po jakimś czasie zrobiło mi
się głupio – nabrałem przekonania, że zabrałem coś ważnego. Zabrałem
więc ceramikę na jakąś imprezę rodzinną z udziałem dziadka i skruszony
chciałem mu ją oddać. Bardzo się śmiał – teraz wiem czemu. Takich fragmentów odkrywa się w Wolinie setki tysięcy. Można je znaleźć nawet na
spacerze. Dziadek wziął ceramikę do ręki i orzekł, że pochodzi z X wieku.
Nie mieściło mi się w głowie, jak on to zrobił, jak to można poznać po takim małym fragmencie. Wydało mi się to magiczne. To chyba był jeden
z pierwszych kontaktów z „odkryciem” zabytku jaki mi zapadł w pamięć.
Gdy opowiada Pan ludziom niezwiązanym z archeologią o swoim zawodzie, widzi Pan czasami rozczarowanie na ich twarzach?
Spodziewali się pewnie opowieści w stylu Indiany Jonesa, a tymczasem okazuje się, że archeologia to trudna, ciężka i mozolna praca,
dni i tygodnie drobiazgowego grzebania w ziemi, poszukiwania nawet najdrobniejszego przedmiotu, w słońcu i w deszczu.
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Staram się opowiadać nie tylko o trudach, więc mam nadzieję, że nie są
rozczarowani. To prawda, że często utożsamia się archeologię z wykopaliskami, ale to tylko niewielka część pracy. To tylko metoda i to jedna
z wielu, żeby otrzymać dane dotyczące materialnej przeszłości. Dużo
więcej czasu spędza się w gabinecie, próbując je złożyć je w całość, potwierdzić lub zaprzeczyć postawionej hipotezie naukowej. Dzięki licznym programom telewizyjnym, przede wszystkim zagranicznym, ludzie
już rzadko utożsamiają pracę archeologa z Indianą Jonesem. Szczerze
mówiąc, najczęściej robią to dziennikarze, chętni umieścić swojego
rozmówcę w znanym sobie stereotypie, licząc na łatwiejszy odbiór
– niesłusznie. Pojawia się także Tomb Raider w odniesieniu do archeolożek. Faktycznie, praca na wykopaliskach potrafi być żmudna i trudna
– to zwykle uderza wolontariuszy, którym trudno jest w warstwach ziemi, w pojedynczych zniszczonych przedmiotach, z rzadka estetycznych,
dostrzec element większej całości. Jak zrozumie się jednak metodykę
badań oraz pozna się nieco kontekstu historycznego ich prowadzenia
– wykopaliska stają się fascynujące. Niech mi pan wierzy, że kierownik
ma sporo emocji – czy właściwie odczytał układ warstw, czy dobrze je
interpretuje w powiązaniu z zabytkami, czy zdąży przed zakończeniem
badań, czy zmieści się w budżecie. No i przede wszystkim – czy właściwie odkrycia zadokumentował, bo większa część wykopalisk jest niszKultura

czona, pozostaje po nich tylko dokumentacja. Gdy eksploruje się warstwę, wpadnie się w rytm, ma to też coś z medytacji – pod warunkiem,
że nad głową nie pracuje koparka.
Jaki wpływ na Pana, na to co Pan teraz robi miał Pana dziadek –
prof. Władysław Filipowiak – wybitny polski archeolog, naukowiec,
badacz kultury Słowian i wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego
w Szczecinie? Czy to dzięki niemu zaczął się Pan interesować archeologią? Czy brał Pan pod uwagę jakiś inny zawód?

Dziadek miał ogromny wpływ na to co robię. Chyba teraz większy niż
przedtem, bo coraz lepiej go rozumiem. Czasem śmieję się, że celowo
sprytnie hodował sobie następcę, bo zabierał nas na wykopy, na wodowania rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych łodzi. Dużo z tych wydarzeń nie tylko zapadło w pamięć, ale też ukształtowało wrażliwość.
Ale w mojej rodzinie historia jest tematem codziennym, poruszanym
przy każdej okazji. Nie wiem, czy nie większy, podświadomy wpływ na
wybór drogi życiowej, wrażliwości, wyobraźni mogło mieć wychowanie
rodziców – zabieranie do muzeów, wycieczki po Polsce, w Tatry, czytanie Tolkiena do poduszki. Dziadek miał większy wpływ na mnie gdy
już byłem bardziej świadomy. Aż do jego śmierci niemal co tydzień się
spotykaliśmy żeby porozmawiać o archeologii, historii czy codziennych
sprawach. Ale moim pierwszym wyborem była sztuka. Zdawałem bezskutecznie na Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uczyłem się kilka
lat w pracowni szczecińskiego malarza Jarosława Eysymonta i bardzo
sobie cenię to doświadczenie. Granice między nauką, a sztuką często
mi się zacierają i znajduję w nich liczne paralele. W trakcie rysowania
z natury najważniejsze są styki różnych planów – gdy się je odpowiednio
opracuje, kompozycja otrzymuje głębię. Podobnie w archeologii – lubię
badać miejsca styku, Wolin niewątpliwie taki jest, również problem
Słowian w świecie śródziemnomorskim. Ich rozwikłanie, opracowanie,
nadaje większym problemom głębi.
Skupił się Pan przede wszystkim na Wolinie i Słowianach nadbałtyckich. Dlaczego akurat to miasto, dlaczego oni?
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Dlaczego wybieramy taki temat, a nie inny, to trudna sprawa do wyjaśnienia. Czasem wydaje mi się, że wybieramy emocjonalnie, bo budzi
nasze skojarzenia np. z filmem czy książką przeczytaną we wczesnej
młodości, muzyką, grą komputerową, a dopiero po wyborze go racjonalizujemy, szukając odpowiednich, „dorosłych” powodów. Wielu starszych ode mnie kolegów zostało archeologami, bo czytali w młodości
„Sagę o Jarlu Broniszu” czy serie książek Bunscha, albo nawet poprzez
odległe skojarzenia z przygodami w Winnetou. W moim pokoleniu pewnie większy wpływ miała literatura fantasy, Tolkien, serial o Robin Hoodzie z muzyką Clannadu, film „Braveheart”. Pewnie dlatego wczesne
średniowiecze ma dla mnie pociągający nastrój. Niemniej, szukając „dorosłych” powodów – ciekawi mnie, że wiele dzisiejszych zjawisk (jak np.
państwo czy miasta na ziemiach polskich) powstało właśnie we wczesnym średniowieczu. Badanie tego okresu to jak badanie genezy tego,
co nas otacza, choć zastrzegam, że powie tak niemal każdy archeolog.
Specjalista od neolitu wskaże np. wynalazek koła. Gdy kończyłem studia, nie miałem sprecyzowanego stanowiska, którym chciałem się zająć
– pisałem o statkach i żegludze wczesnośredniowiecznej – tym tematem faktycznie „zaraził” mnie dziadek. Ale dostałem propozycję pracy
w Wolinie od mojego promotora prof. Mariana Rębkowskiego, skorzystałem i do teraz nie żałuję. Decyzję podjąłem z osobistej ciekawości,
ale fakt kontynuacji pracy dziadka, pracy w instytucji, którą zakładał
w 1952 roku, w budynku w którym mój ojciec przyjeżdżał na wakacje,
a później pracował na wykopaliskach, to wszystko nadaje dodatkowy
sens mojej pracy i ogromną satysfakcję.
W jednym z wywiadów stwierdził Pan, że badania w Wolinie mogą
zmienić historię zarówno tego miasta, jak i zmienić historię Polski,
Danii i Szwecji. W jaki sposób? Jakie tajemnice może kryć Wolin?

Wolin odgrywa kluczową rolę w wielu debatach historycznych – dotyczących genezy Państwa Polskiego, roli Skandynawów w jego powstaniu, rozwoju żeglugi słowiańskiej na Bałtyku, rozwoju nadbałtyckiego
systemu ekonomicznego i udziału w nim Słowian, który później prze-
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rodził się w Hanzę. Jest ważnym miejscem dla badań powstania miast
na obszarze tej części Europy, a jest to niebagatelny cywilizacyjny
proces. Z historią Wolina wiążą się dzieje Danii poprzez osobę króla
Haralda Sinozębego, z Norwegią poprzez króla Olafa Trygvassona.
Dzięki badaniom historycznym i archeologicznym można znaleźć powiązania ze Szwecją, Rusią, Wyspami Brytyjskimi. Pytania można
mnożyć – jaką rolę odegrał Wolin we władztwie Piastów? A jak ma się
do tego rola Duńczyków? Czy przedmioty z Wolina docierały na Ruś,
czy do Anglii? Jeśli tak, to dlaczego? Jak Wolin ma się do powstania
księstwa Pomorskiego? Czy powstrzymywał ten proces czy odwrotnie,
raczej go wspierał? Czy kurhany, które odkryłem będą z IX wieku, a więc
z okresu plemiennego i kryją elitę plemienia Wolinian, czy z końca X wieku
i może są pochówkami obcych? Za panowania którego króla duńskiego
zostały wybudowane?
Interesują Pana związki Słowian z morzem, trasy dokąd się wyprawiali na swych łodziach. Ale byli oni także piratami. Na jaką skalę
prowadzili tę działalność?

Dla ówczesnych wczesnych miast, takich jak Wolin, Szczecin, Kołobrzeg,
to było zjawisko masowe. Słowianie nadbałtyccy byli doskonałymi żeglarzami, budowali własne jednostki o charakterystycznej konstrukcji.
W XII wieku bywało, że dominowali na Morzu Bałtyckim. Ze źródeł pisanych znane jest wiele ciekawych szczegółów – wpływali na płycizny,
żeby uciec przed wrogiem, potrafili specjalnie przewrócić się na jeden
bok łodzią podczas przepływania koło wrogiej jednostki, żeby ukryć się
za burtą przed strzałami wroga. Archeologia dostarcza z kolei danych
na temat samych jednostek – były na dzisiejsze standardy niewielkie
10-12-metrowe (największa miała 18 m). Niemniej mamy ogromne tradycje do których możemy się odwołać, wspaniałe zabytki, zarówno
w muzeach jak i czekające na odkrycie (wiem gdzie!), wiele zaskakujących jeszcze wyników badań nas czeka. Podejrzewam, że rola Pomorzan oraz Słowian Połabskich w rozwoju gospodarczym – morskim Europy Północnej jest ciągle niedoceniana. Ten aspekt rozwoju państwa
polskiego jest także słabo poznany.
Wielu Słowian trafiało do krajów arabskich jako niewolnicy.
Kilka lat temu wziął Pan udział w wyprawie do Maroka i poszukiwaniach Qarjat as-Saqaliba – twierdzy założonej przez zbuntowanych
słowiańskich członków gwardii przybocznej sułtana emiratu Nekor. Posługując się cytatem z „Seksmisji”: rzeczywiście „nasi tam
byli?”

To jest temat, którym zainteresowałem się na studiach po lekturze
prac naszego słynnego arabisty prof. Tadeusza Lewickiego. Zorganizowaliśmy pierwszą, rekonesansową wyprawę razem z moją partnerką, też archeolożką, Karoliną Kokorą, etnologami Piotrem Malińskim,
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Katarzyną Meissner oraz prof. Ryszardem Vorbrichem. Wyjazd miał
na celu nawiązanie kontaktów z badaczami tego rejonu, zorientowaniem się w kolekcjach zabytków oraz rozpoznaniem terenu na miejscu
w celu przygotowania przyszłych badań. Zabytki, które widziałem ,
i dane, które zebrałem ugruntowały we mnie przekonanie, że warto tam
szukać Słowian. Krótko po naszym wyjeździe w górach Rif na północy
Maroka wybuchły niepokoje społeczne. To sprawiło, że odłożyłem projekt na jakiś czas. W międzyczasie prof. Rębkowski zaproponował mi
i Karolinie uczestnictwo w badaniach w Hiszpanii, nad średniowiecznym
miastem Madinat Ilbira, poprzednikiem Granady. Obszar ten, oraz samo
miasto, miało kontakty z emiratem Nekor w Maroku, jest to też ten sam
okres, bardzo podobna ceramika. Od 2017 roku jeździmy do Hiszpanii
na badania, z przerwą wywołaną pandemią. W arabskiej Hiszpanii było
bardzo dużo niewolników słowiańskich, którzy dochodzili nawet do wysokich stanowisk. Pytanie zasadnicze, czy uda się ich zidentyfikować
w materiale archeologicznym? Tego jeszcze nie wiem, ale wierzę, że tak.
Co Pan zalicza do swoich największych sukcesów archeologicznych? Jakie odkrycie w pełni zaspokoiłoby Pana ambicje
zawodowe?

Właśnie podczas badań hiszpańskich pod kierunkiem prof. Rębkowskiego z naszego Instytutu i prof. Malpici z Granady odkryliśmy razem
z Karoliną prawdopodobnie fragment meczetu z IX-X wieku na obszarze
Madinat Ilbira. A meczet był wówczas kluczową częścią miasta, dlatego od bardzo dawna był poszukiwany. Mamy nadzieję, że uda nam się
go odkryć w całości, bo pandemia na razie pokrzyżowała nam plany.
Z czego jestem jednak najbardziej zadowolony, to z badań wolińskich.
Od 10 lat pracuję nad różnymi szczegółowymi aspektami Wolina, otwieram małe wykopy tu i tam, prowadzę badania ratownicze. O Wolinie
wczesnośredniowiecznym napisano setki jeśli nie tysiące prac w wielu
językach i samo dotarcie „na front nauki” sporo mi zajęło. Jest ugruntowana wizja Wolina i jego dziejów, głównie autorstwa właśnie mojego
dziadka. Samo znalezienie właściwych pytań badawczych, zastanowienie się, co w tym namalowanym obrazie nie pasuje, jest trudne, szczególnie że muszę zakwestionować ustalenia nie tylko wybitnego kolegi
po fachu, ale także członka rodziny. Ale czuję, że jestem tego bliski,
nazbierałem sporo nowych danych, które w końcu zaczynają układać
się w całość. Obecnie pracuję nad książką, która myślę, że dużo zmieni
w historii tego miasta. Dzięki temu będzie można też na nowo otworzyć
różne wielkie debaty historyczne, bo jak wspominałem – Wolin to ich
ważna „cegiełka”.

autor: Dariusz Staniewski/foto. dr Wojciech Filipowiak
i Robert Stachnik

Kultura

ODKRYJ NAJLEPSZE WINA
I SMAKI NA PODZAMCZU!

Wine Bar i sklep CityWine & La Passion du Vin
to zawsze świeże menu sezonowe
i udane świąteczne zakupy!

Wine Bar CityWine & La Passion du Vin
ul. Sienna 8,
70-542 Szczecin
p.smolenski@citywine.pl
91 488-81-72
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CUARTETO CASALS
W SZCZECINIE

KRAKSA
Najnowsza płyta Mikromusic pod tytułem „Kraksa” opowiada o miłości. Bezwzględnej, do własnej osoby, wewnętrznego dziecka, przyjaciół, psa, przeszłej, toksycznej, naprawionej. Muzycznie Mikromusic
trzyma się cały czas lat 80. i 60. Tekstowo jest jak zawsze: i melancholijnie, i zabawnie. Tytułowa Kraksa to pies Natalii Grosiak, którego
adoptowała 15 lat temu. Mikromusic to polski zespół grający muzykę
określaną jako avant pop lub art pop.W ich twórczości słychać inspiracje słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Na koncie mają
sześć płyt studyjnych i trzy albumy koncertowe.
Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza, 22 listopada, godz. 20

Jeden z najlepszych kwartetów smyczkowych na świecie. Cuarteto
Casals został założony w 1997 roku w Madrycie. Poza cyklem wszystkich kwartetów Beethovena ma w swoim repertuarze wszystkie późne
kwartety Mozarta, a także projekty dotyczące węgierskich kompozytorów: Bartóka, Ligetiego i Kurtága. Cuarteto Casals wielokrotnie
gościł w najbardziej prestiżowych salach koncertowych na świecie,
w tym Carnegie Hall, Kölner Philharmonie, Cité de la Musique Paris,
Schubertiade w Schwarzenbergu i Concertgebouw w Amsterdamie.
Dyskografia zespołu obejmuje dwanaście płyt wydanych w wytwórni Harmonia Mundi z repertuarem od mniej znanych hiszpańskich
kompozytorów, Arriagi i Toldrá, przez wiedeńskich klasyków Haydna,
Mozarta, po Schuberta, Brahmsa i wielkich XX wieku: Debussy’ego,
Ravela i Zemlinsky’ego. W Szczecinie usłyszymy utwory Mozarta, Weberna i Schumanna.
Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza, 14 listopada, godz. 17
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Stymulator tkankowy Polifill
• odbudowa struktury skóry
• naprawa uszkodzeń
• efekt liftingu
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 | tel. 513 086 098

/ Instytut Urody Agata Kampioni | www.agatakampioni.pl
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KLUBOWA FILHARMONIA
W filharmonicznym laboratorium muzyki elektronicznej tym razem
premierowy set Catz 'n Dogz. Hol Filharmonii zamieni się w prawdziwą klubową scenę – taką, o jakiej nikomu nie śniło się w Szczecinie
dwadzieścia lat temu. To właśnie tutaj i wtedy swoją karierę zaczynała
dwójka DJ-ów tworzących Catz 'n Dogz – Grzegorz Demiańczuk (Greg)
i Wojciech Tarańczuk (Vojtek). Znajdowali się na listach przebojów
RA Top 100 i DJ Mag’s Top 10 Albums 2015. Byli nominowani do nagrody WMC Awards 2013. Dyskografia zawierająca techno, disco, house,
a nawet wokalne elementy jazzowe, powstaje zgodnie z ideą „Music
not genres”. W Szczecinie obok Grega i Vojtka staną Rosalie – polsko-niemiecka piosenkarka i kompozytorka reprezentująca nurt współczesnego R&B oraz Baasch (Bartek Szmidt) – producent, kompozytor
i wokalista pochodzący z Warszawy, reprezentujący styl muzyki alternatywnej, głównie w nurtach indie popu i synth popu.
Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza, 20 listopada, godz. 20
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HARMONIJKA SYMFONICZNIE
I ROZRYWKOWO
Trio Animato prezentuje hity muzyki klasycznej i rozrywkowej
w niespotykanych opracowaniach na koncertowe harmonijki ustne.
Z trzech zaledwie instrumentów muzycy tria w brawurowy sposób
potrafią wydobyć symfoniczne brzmienie i osiągnąć pełnię harmonii.
Koncert będzie wyjątkową okazją, aby przekonać się, że dzieła wielkich mistrzów, jak Wolfgang Amadeusz Mozart czy Johann Sebastian
Bach zabrzmią w ich wykonaniu równie fascynująco, co legendarne
przeboje Elvisa Presleya, Franka Sinatry czy Paula Anki. Trio Animato
wystąpi w składzie: Marek Jaroszyński – harmonijka chromatyczna,
Piotr Bieliński – harmonijka akordowa i Piotr Włodarczyk – harmonijka
basowa
Szczecin, DK 13 Muz, 13 listopada, godz. 18
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MY FAIR LADY
LERNERA I LOEWE
Libretto i teksty piosenek
ALAN JAY LERNER

Muzyka
FREDERICK LOEWE

Na podstawie sztuki George’a Bernarda Shawa i filmu Gabriela Pascala „Pygmalion”
Oryginalna produkcja w reżyserii Mossa Harta

PREMIERA MUSICALU
„MY FAIR LADY”

LISTOPAD

PREMIERA

13 SOB. / 19:00

14 ND. / 18:00

16 WT. / 19:00

19 PT. / 19:00

20 SOB. / 19:00

21 ND. / 18:00

www.opera.szczecin.pl
tel. 91 43 48 106

Partner medialny premiery

Mecenas Opery na Zamku w Szczecinie w 2021

Partner Opery na Zamku w Szczecinie 2021

To klasyka gatunku, ciesząca się niesłabnącą popularnością ze
względu na wyśmienitą muzykę i uznany pierwowzór – „Pigmaliona”
George’a Bernarda Shawa. W musicalowej wersji powróci do Opery
na Zamku w Szczecinie po 20 latach przerwy. Miejscem akcji jest Londyn, zachowujący niektóre realia z 1912 roku, ale mogący jednocześnie
stanowić wiarygodne tło do odzwierciedlenia współczesnych zagadnień i postaw. Zaintrygowany kwiaciarką Elizą profesor Henry Higgins
przyjmuje zakład, że z młodej dziewczyny z niższych sfer w ciągu pół
roku uczyni angielską damę, nauczy poprawnej mowy i savoir-vivre’u
i… wprowadzi na salony. Nie będzie łatwo… Wszystko to niepozbawione m.in. pełnych werwy szlagierów („Jeden mały szczęścia łut”,
„Przetańczyć całą noc” czy „Tę ulicę znam”.
Szczecin, Opera na Zamku, listopad 2021 roku

reklama

DIAPORAMA
To już 42. edycja tego wielkiego święta wysublimowanej sztuki na
granicy fotografii i filmu. Pomorskie Spotkania z Diaporamą to kontynuacja jedynego tej rangi konkursu diaporam w Polsce i jednego
z pięciu na świecie. Odbywa się pod prestiżowym patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) oraz Fotoklubu RP.
Do tegorocznej edycji zgłoszono 89 diaporam. W konkursie weźmie
udział 40 twórców reprezentujących takie kraje jak: Polska, Belgia,
Holandia, Włochy, Słowacja, Irlandia Północna, Francja, RPA, Australia
i Wielka Brytania. Zgłoszone prace nawiązują do tematów związanych
z przyrodą, ekologią, historią. Diaporamiści poruszają także aktualne
problemy społeczne, takie jak troska o klimat, izolacja z powodu pandemii, miejsce kobiet we współczesnym świecie.
Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, 20 – 21 listopada

foto: materiały prasowe
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ŚLEPCY

ZNIKNIJ Z ZIEMI

Wystawa prezentuje najnowszy cykl malarski Michała Jankowskiego
(ur. 1977). Obrazy realistycznie i drobiazgowo przedstawiające różne
typy ludzkie, szerokie spektrum społeczne, nastygmatyzowane są
schematycznie, niemal grafficiarsko, nasmarowanym symbolem oka.
Pieczołowicie namalowane płótno zostaje świadomie poddane destrukcji gestem artysty. Oko w historii kultury, począwszy od tekstów
antycznych i biblijnych, po szekspirowskie i romantyczne „oczy duszy”,
oznaczało zazwyczaj zdolność widzenia, iluminację i uzyskanie mądrości przez zobaczenie, widzenie było bliskie wiedzy. Narząd wzroku
w oczywisty sposób odnosi się też do podstawowego w sztuce narzędzia percepcji.

Yuriko Sasaoki (ur. 1988), jedna z najwybitniejszych przedstawicielek
młodego pokolenia japońskich artystów i artystek. Wystawa „Zniknij
z Ziemi” („ZzZ”) jest jej pierwszą indywidualną ekspozycją w Europie. Przy interpretacji „ZzZ” można posłużyć się terminem „disaster
utopia”. Hasło to opisuje moment tuż po wielkim kataklizmie, wojnie,
sytuacji skrajnej, w którym dochodzi do wyzwolenia się w społeczeństwie/społecznościach siły mającej potencjał przeprowadzenia jakościowej transformacji. Mimo to, w wyniku działań zakorzenionych
w tradycji opresyjnego systemu, siły te nie są w stanie w pełni zaistnieć i z upływem czasu stają się tylko (nie)wyśnionymi utopiami.
W przypadku Sasaoki rewolucyjne potrzeby zmian materializują się
w formie przetworzonych i strawionych organicznych resztek, które
symbolizują zjednoczony różnorodnością świat.

Szczecin, TRAFO Trafostacja Sztuki, listopad 2021 roku

Szczecin, TRAFO Trafostacja Sztuki, listopad 2021 roku
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BNO NA OKRĄGŁO
Za nami trzy edycje wyjątkowego projektu „Na okrągło Orkiestra!”, którego pomysłodawcą jest Baltic Neopolis ze Szczecina. Projekt BNO można
zamknąć w jednym zdaniu – to nietypowy sposób prezentowania wizytówek wirtuozowskiej muzyki kameralnej Europy i świata oraz wielkie muzyczne emocje prezentowane w najróżniejszych ośrodkach kultury w Polsce.
– Fuzja muzyków i artystów, którzy tworzyli trzy edycje projektu, jest
przykładem na to, że ta sama koncepcja artystyczna może być przyjmowana z takim samym entuzjazmem, niezależnie od wielkości ośrodka
kulturalnego i okoliczności jej prezentowania – nie ma wątpliwości dyrektorka BNO Emilia Goch Salvador.
W trakcie trzy lat istnienia projektu, BNO zorganizowało koncerty
w Szczecinie, Koszalinie, Zielonej Górze, Białymstoku, Kaliszu, Gorzowie Wielkopolskim, Grodnie k. Międzyzdrojów, Olsztynie, Łomży, Kiel-

cach, Słupsku, Częstochowie i w Wałbrzychu. Zespół Baltic Neopolis
Virtuosi, który prezentował wirtuozowską muzykę kameralną, to fuzja
wielu wybitnych artystów, związanych na co dzień z BNO, ale także nawiązujących współpracę na okazję działania projektu.
Projekt „Na okrągło Orkiestra!” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

W 3 edycjach projektu wystąpili:

Vasko Vassilev (skrzypce) – koncertmistrz Royal Opera House Covent Garden w Londynie
Emanuel Salvador (skrzypce) – koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Tomasz Tomaszewski (skrzypce) – koncertmistrz Deutsche Oper w Berlinie
Maria Machowska (skrzypce) – koncertmistrz Filharmonii Narodowej w Warszawie
Joanna Konarzewska (skrzypce) – koncertmistrzyni Filharmonii Krakowskiej
Andriy Viytovich (altówka) – jeden z najlepszych brytyjskich altowiolistów, lider grupy altówek Royal Opera
House Covent Garden w Londynie
Emilia Goch Salvador (altówka) – altowiolistka, dyrektorka Baltic Neopolis Orchestra
Konstantin Heidrich (wiolonczela) – Faure Quartett, profesor wiolonczeli w Universität der Künste Berlinie
Adam Klocek (wiolonczela) – dyrektor Filharmonii Kaliskiej, laureat nagrody Grammy
Marcelo Nisinman (bandoneon) – kompozytor okrzyknięty następcą Astora Piazzoli
Ronaldo Rolim (fortepian) – wybitny brazylijski pianista
Michał Francuz (fortepian) – jeden z najlepszych polskich pianistów, trzykrotnie nagrodzony Fryderykiem
Artyści związani z twórczością Szymona Brzóski: Linda Jankowska – skrzypce, Izabela Buchowska – wiolonczela,
Barbara Drążkowska – fortepian oraz Szymon Brzóska – kompozytor.
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Gabinet
Beauty hand & feet
Katarzyna Woźniak

zabiegi podologiczne
odciski, modzele, nagnioty, wrastające paznokcie,
klamry ortonyksyjne, usuwanie brodawek wirusowych,
rekonstrukcja paznokci

pedicure kosmetyczny
pedicure hybrydowy
manicure hybrydowe
manicure
ul. Bema 11, szczecin
tel: 883 636 433 | tel: 91 48 91 682
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Nowy hotel już zaprasza

Wszystko w jednym miejscu

W połowie października, w centrum stolicy Pomorza Zachodniego,
swoje podwoje otworzył oficjalnie nowy hotel - Courtyard by Marriott
Szczecin City. Mieści się on w nowoczesnym kompleksie hotelowo-biurowym Posejdon. Obiekt jest nastawiony przede wszystkim na
klientów biznesowych. Znajduje się w nim także centrum kongresowe
o powierzchni 1600 m2. Otwarcie było bardzo huczne i obfitowało w
znane, szczecińskie nazwiska. Nie zabrakło oficjalnych przemówień,
podziękowań, gratulacji, tradycyjnego przecięcia wstęgi, szampana
i uroczystego bankietu. ds

Myway Fitness Squash Social rozpoczęło swoją działalność.
To pierwsze proekologiczne centrum sportowe dla całej rodziny: strefa
Eco Power, filozofia zero waste, segregacja, oszklenia pozwalające obcować z naturą. Oferuje wiele usług w jednym miejscu - siłownię, bogatą ofertę zajęć fitness, 2 boiska squasha, zajęcia sportowe dla dzieci,
klubik dla dzieci, fizjoterapię i rehabilitację oraz posiłki w restauracji
sushi i fitbarze. To także pierwsza w Szczecinie kids academy, czyli dzieci i rodzice ćwiczą w tym samym czasie, na swoich poziomach,
innych salach. ds

Marcin Wożniak (PORTO, członek zarządu, współwłaściciel POSEJDON), Marek Kondzioła (Calbud, dyrektor generalny), Mirosław Linke (PORTO), Marcin
Bejnarowicz (PORTO)

foto: Alicja Uszyńska

Maja Piasecka, Monika Pyrek, Agnieszka Beyger

Tauri Sumberg (zarząd Legendhotels), Marlena Szczecińska (Dyrektor Generalna Courtyard by Szczecin), Tarmo Sumberg (zarzad Legendhotels), Marcin
Woźniak (Posejdon), Edward Osina (Calbud, Posejdon)

Marta Cilsdorf, Aleksadra Linke, Monika Nanio, Monika
Pyrek, Nicola Müller, Sara Misiorek, Grzegorz Chołuj

Od lewej: Prezes Zarządu Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek z małżonką Bożeną
Mroczek. Od prawej: Jan Kozłowski z małżonką Małgorzatą

Sylwia Wójcicka i Agnieszka Noska

Dorota Bobryk, Marlena Szczecińska, Ewa Bedorf, Magdalena Żabska, Edyta Jakubik, Olimpia Kluczyńska

Jedna z sal do ćwiczeń
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Kia Polmotor i gwiazdy

Kulinarne show
dla projektantów

W połowie października w szczecińskiej hali tenisowej Kia Polmotor
Arena rozegrany został turniej Kia Polmotor Stars Cup. Organizuje
go cyklicznie marka motoryzacyjna Kia Polmotor wraz ze Szczecińskim Klubem Tenisowym oraz Akademią Tenisa Promasters. Do ostatniej edycji została zaproszona również Fundacja Biznes Innowacje
Networking pod auspicjami której odbywa się Plebiscyt Menedżer Roku.
Pod halą zaparkował charakterystycznie oznakowany Kia Stinger, należący do sportowca Marcina Lewandowskiego. ds

Z początkiem października w Showroomie AGD Prestige odbyło się
pierwsze spotkanie dla architektów i projektantów wnętrz. Zaproszeni goście podziwiali nowe miejsce, zapoznali się z markami, rozmawiali
z doradcami. Gościem specjalnym spotkania był Mistrz Sommelierów
Andrzej Strzelczyk oraz Robert Bochenko, który wystąpił z Kulinarnym
Show. ad

Sebastian Olkiewicz, członek zarządu Grupy Polmotor,
Marcin Lewandowski, reprezentant marki Kia Polmotor

Od lewej: Jacek Warelis, Radosław Żurawski

Przemek Siewiński, prezes Fundacji SKT Promasters
i Piotr Kołacki, właściciel firmy Koł- Bud Usługi
Ogólnobudowlane i Drogowe

Andrzej Strzelczyk

Joanna Niemcewicz, dyrektor Regionalnego Centrum Innowacji
i Transferu Technologii oraz Robert Palacz, prezes Zachodniopomorskiego Związku Jeździeckiego

Od lewej: Monika Arndt - Kowalska, Katarzyna Wróblewska

Izabela Czeladzińska Współwłaścicielka w Lokalnej Spółce Jawnej, CSJ oraz J+J
i Joanna Lewandowska, dr n. medycznych specjalista ginekolog-położnik

od lewej Andrzej Strzelczyk, Aneta Wojciechowska, Mariusz Kulikowski, Robert Bochenko, Ada Żurawska, Jacek Warelis

Uczestnicy turnieju

Robert Bochenko

116

Kroniki

foto: Ewelina Prus

foto: Ewelina Prus

Studenkie trans formacje

Jakie są kobiety

W nowatorski sposób zostały zaprezentowane projekty dyplomowe
studentów Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie. Studenci pokazali je w murach szczecińskiej Filharmonii, podczas mulitimedialnego show. Kuratorami tego wydarzenia był duet wykładowców i projektantów Kosmos Project, czyli Maciej Jelski i Ewa Bochen.
O oprawę muzyczną zadbał Mateusz Rychlicki z grupy Kristen, a w roli
prezentera pojawił się aktor Teatru Współczesnego Michał Lewandowski. Impreza była na żywo streamingowa do sieci. ad

Oblicza kobiecej natury są różne i pełne skrajności. Delikatne, drapieżne, tajemnicze, melancholijne, radosne i smutne. Takie jak na fotografiach, które wzięły udział w konkursie wspólnie zorganizowanym przez
Clochee, szczecińską Filharmonię i fotografa Maksymiliana Ławrynowicza. Znakomite efekty tego projektu i najlepsze fotografie mogliśmy
obejrzeć w Galerii Przy Cerkwi. Wystawa zainaugurowała także miesiąc kobiecy w Filharmonii pn. „FilHERmonia”. ad

Od lewej: Małgorzata Kurpiewska (Zespół Szkół Prywatnych „Słoneczne”), Mirosława Jarmołowicz, Rektora Akademii Sztuki, Jagoda Kimber,
p.o. dyrektora Willi Lentza

Dorota Sitnik, Iaureatka I miejsca

Kurator pokazu Maciej Jelski (Kosmos Project), prof. Kamil Kuskowski
(Akademia Sztuki), kuratorka pokazu Ewa Bochen (Kosmos Project),
Agata Kiedrowicz (Akademia Sztuki)

Marina Kubiak, laureatka II miejsca

od lewej: Maciej Jelski, Ewa Bochen, Dominika Rychlicka, dyrektorka
Centrum Przemysłów Kreatywnych i muzyk Mateusz Rychlicki (Kristen,
Dynasonic) z synkiem Poldkiem

Urszula Walter-Mamonow, laureatka III miejsca

Od lewej: Ewa Kaziszko, właścicielka MOTIF studio, Izabela Marecka, redaktor naczelna Magazynu
Prestiż, Nina Manduk-Czyżyk, właścicielka MediConsult, Aleksandra Medvey-Gruszka, fotograf,
Daria Prochenka, prezes Clochee, Angelika Sawicka, dyrektor zarządzająca Grupy BMW i MINI
Bońkowscy, Magdalena Olejnik, Grupa BMW i MINI Bońkowscy

Studenci: Daria Żylińska (font DAIR), Marta Masella (zakryta planszą, projekt
TIME), Piotr Nikodem Wardziukiewicz (font Stettinum Nicodemus Pro)

Student Paweł Janicki, Aurelia Mandziuk prof. AS, Dziekana Wydziału Wzornictwo oraz
kierowniczka Zakładu Projektowania Mody Wzornictwa Anna Gregorczyk, na biało modele
i modelki zaangażowani w pokaz mody, obok Anny Gregorczyk stoją: Aleksandra Brejwo,
Anna Ruiz-Malczyk i Anna Fijał

Urszula Walter-Mamonow i Daria Prochenka
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Impreza w stylu
monochrome

Gdzie teatr spotyka muzykę

W Salonie Marella odbył się pokaz promujący kolekcję MONOCHROME. Goście zobaczyli cztery monochromatyczne stylizacje: camel,
pure white, opal oraz mineral. Impreza została zorganizowana przy
współpracy z marką OPI, dzięki której uczestniczki wydarzenia mogły
wykonać profesjonalny manicure w kolorach Monochrome. Do kolekcji nawiązywały także koktajle oraz monoporcje z cukierni autorskiej
MUSS. Zwieńczeniem wydarzenia był występ aktorki Teatru Polskiego
Olgi Adamskiej. ad

Na początku października w Teatrze Kameralnym, przy współpracy
z Festiwalem Ars Musica w Brukseli, Europejskim Teatrem Sztuki w
Paryżu i Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie odbyła się 6. edycja
Festiwalu Euromusicdrama, którego założeniem jest spotkania teatru
i muzyki, a także promocja i popularyzacja muzyki teatralnej. W tym
roku oprócz koncertów muzyki teatralnej i klasycznej, a także spotkaniem z kompozytorem muzyki teatralnej Pawłem Mykietynem, Euromusicdrama m.in. wystawiła biograficzną sztukę o Karolu Szymanowskim i Beli Bartoku autorstwa Patrycji Fessard. ad

Monika Pyrek

Krzysztof i Zuzanna Żarna, Zofia Janicka

Od lewej: Marcela Laskowska, Monika Zielińska

Armo-Witold, Jennifer Fichet i Patrycja Fessard

Od lewej: Agnieszka Szeremeta, Magda Rutkowska

Od lewej: Marcin Wypych, Patrycja i Jean-Marc Fessard,
Armo-Witold, Michał Janicki, Mirosław Kupiec

Od lewej: Beata Frąckowska, Jadwiga Weryk

Olga Adamska

Zofia i Michał Janiccy, Anna Karbowińska z mężem
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Zabawa na salonach

Food & Fun – pod tak przyjemną nazwą odbył się wieczór w Pałacu
Manowce, będący powrotem do tradycji salonów towarzyskich i spotkania ze sobą ludzi ze świata kultury i biznesu. Wieczór rozpoczął kameralny koncert Kuby Badacha „Tribute to Andrzej Zaucha”, po którym
goście pałacu raczyli się degustacyjną kolacją przygotowaną przez Tomasza Maderę, szefa kuchni Hotelu Park. Na deser wielki pasjonat historii dr Marek Łuczak opowiedział o tym jak się tropi zaginione dzieła
sztuki.

Aleksandra Kopińska-Szykuć (Teatr Polski) i dr Marek Łuczak

Dr Kamila Stachura (Klinika Stachura) i dr Albert Stachura,
w tle: Kamila Królikowska-Antczak

Od lewej: Maciej Kociński, Kuba Badach, Jacek Piskorz

Tomasz Madera (Hotel Park)

Monika Tobisiak i Emilia Kursa-Mędrek (Eichholtz by Clue)

Kamila Królikowska-Antczak (PKO BP) z mężem

Edward Osina (Calbud) i Irena Dawid-Osina (Galeria Kapitańska)

Aleksandra Kopińska-Szykuć i Joanna Sinkiewicz (Pałac
Manowce)

foto: materiały prasowe

James Bond w salonie
Bońkowscy

Na tę premierę czekaliśmy długo. Ale stało się! Najnowsze przygody
agenta 007 pt. „Nie czas umierać” trafiły do kin. Na początku października uroczysty pokaz dla swoich klientów, wśród których na pewno
jest wielu fanów Jamesa Bonda, zorganizowała znana szczecińska
firma Bońkowscy British Auto. Liczne grono uczestników tego wydarzenia mogło podziwiać świat agenta 007 oraz aut Jaguar Land Rover
w Multikinie w CH Galaxy. Niewielu było wstrząśniętych, jeszcze mniej
zmieszanych.

Grzegorz Gątkiewicz z synem Oliwierem

Andrzej Kozłowski z kierownikiem działu handlowego
i marketingu Rafałem Gibczyńskim

Tomasz Budzich z żoną Natalią
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Drzwi otwarte
Pracowni Dobrostanu

Październik był miesiącem, w którym swoje drzwi otwierała Pracownia Dobrostanu. Liczni goście mogli poczuć niezwykły klimat miejsca
usytuowanego w pięknej kamienicy, racząc się oprócz pysznej herbaty
i wszelakich łakoci rozmowami o tym, co nas łączy, czyli o ludzkiej
egzystencji. Od listopada w klimatycznie urządzonych gabinetach pracowni, zaczynają przyjmować terapeuci i psychoterapeuci, pomagając
nie tylko w zmniejszeniu lęku czy depresji, ale i w odnalezieniu szczęścia, sensu i zadowolenia z życia. ad

Dorota Kościukiewicz-Markowska, założycielka i właścicielka Pracowni Dobrostanu

Od lewej: Olga Adamska, Beata Pluta, Nina Manduk-Czyżyk,
Jolanta Szczepańska-Andrzejewska, Sylwia Fabiańczyk-Makuch

Maria Radoszewska, skrzypaczka i wokalistka

Anna Tarnowska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Małgorzata Osostowicz, szczecińska joginka

Od lewej: Paweł Markowski, Zbigniew Olech (kancelaria
SDO) Bartosz Ślaski

Joanna Gaca (piekarnia Chleby od serca)

Małgorzata Miśkiewicz (restauracja Jak Malina)

Od lewej: Kasia Baczulis-Kozdra, Bartosz Ślaski, Maria
Głowacka, Magdalena Olech, Karolina Flacht, Dorota
Kościukiewicz-Markowska

Anna Hołubowska, wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej
w Szczecinie
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Nowe Centrum Zdrowia
Mentalnego

Akademia strachu

Pod koniec września tego roku w przychodni specjalistycznej, należącej do spółki Dom Lekarski, działającej przy ulicy Rydla 37 otwarte zostało Centrum Zdrowia Mentalnego. To nowe miejsce na Prawobrzeżu
Szczecina, które powstało we współpracy specjalistów wielu dziedzin:
psychologów, psychiatrów, psychoonkologów, psychoterapeutów, trenerów mentalnych oraz seksuologów. Oferuje kompleksowe wsparcie
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z trudnościami życiowymi. ds

Dobra zabawa jest im równie bliska, jak doskonała stylizacja, dlatego ekipa Akademii Gawęcki stanęła na wysokości zadania i powitała
klientki w przebraniach. I to jakich! Za wystrój Akademii odpowiadała
Marlena Choma, ale do wspólnej zabawy przyłączyli się wszyscy pracownicy. Oryginalne stroje i makijaż odzwierciedlały starania całego
zespołu. Na gości czekał też słodki poczęstunek. Strach pomyśleć, co
to będzie za rok! kt

Aleksandra Polak, kierownik Centrum Medycznego Rydla, Natalia Urbańska , kierownik ds.
Rozwoju, Katarzyna Goniszewska, kierownik Centrum Medycznego Turzyn oraz Joanna
Witek – Specjalista ds. Marketingu

od lewej: Ewa Mazur, Krystian Gawęcki, Marlena Choma,
Ula Słowik, Sylwia Michnowicz, Żaklina Mrozek

Uroczyste przecięcie wstęgi. Członkowie Zarządu Spółki Dom Lekarski Karolina
Akusz i Jacek Chmielewski, Prezes Zarządu Spółki Dom Lekarski Piotr Lach, a także
nowy Kierownik Centrum Medycznego Rydla Aleksandra Polak.

Kierownik Centrum Medycznego Rydla Aleksandra Polak prezentuje nowy
wystrój przychodni Rydla.

od lewej: Krystian Gawęcki, Marlena Choma

Od lewej: Sebastian Olejnik, dyrektor Działu Sprzedaży Strategicznej w Medicover, Piotr Lach,
prezes Zarządu Spółki Dom Lekarski, Karolina Akusz, członek Zarządu Spółki Dom Lekarski,
Krzysztof Świetlik, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w Medicover, Katarzyna
Ochendowska, dyrektor Działu Regionalnej Sprzedaży w Sektorze Klientów Kluczowych
w Medicover oraz Dariusz Piotrowski, doradca Zarządu w Domu Lekarskim.

Od lewej: Jacek Chmielewski, członek Zarządu Spółki Dom
Lekarski, Mariusz Słowakiewicz, kierownik Działu Lokali
Niemieszkalnych SM „Dąb” w Szczecinie

od lewej: Ewa Mazur, Marlena Choma, Sylwia Michnowicz,
Kamil Tomaszewski, Żaklina Mrozek, Ula Słowik, Krystian
Gawęcki

121

Kroniki

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
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
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
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
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

NOWY
JAGUAR F-PACE

LUKSUSOWY SUV
O DYNAMICZNYCH OSIĄGACH
JUŻ OD 272 800 PLN
Samochód dostępny jest do jazd testowych w salonie Bońkowscy British Auto.

Korzystne finansowanie zapewnia firma Arval.

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.jaguar.pl/
/ JLRBonkowscy
Zapraszamy do naszego salonu i serwisu

Miesiąc Walki
z Męskim Rakiem

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

