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Nowe miejsca

15. C
 zasem złota, zawsze polska –
pisze Ania Ołów – Wachowicz
16. I znowu październik – pisze
Krzysztof Bobala

KULINARIA

18. Jak brzmi radość/Badania
za kalendarz

ZDROWIE i URODA

Konkurs! Wszystkie oblicza
kobiety

20. Wspomnienia zatopione w mleku
21. Plan, małe kroki i kamienie milowe
22. Eko newsy

70. Kulinarna podróż do Shanghaiu

72. Top 3 zabiegów łączonych
74. Jesień w błysku neonu
76. Życie w dobrym stanie
78. Okiem dermatologa
80. Światło, które leczy

TEMAT Z OKŁADKI

24. Super FM – najważniejszy
jest słuchacz

81. stopy to podstawa
82. Andrzej Dmytrzak: operując
ciało, operujemy emocje
86. Ekspert radzi

STYL ŻYCIA

31. Niepoważna robota
34. Gotham ma Batmana,
Szczecin – BatMamę
36. Maklakiewicz, Cybulski
i Krzysztof Jarzyna
MOTORYZACJA

40. Terenowe Disco dla każdego
42. Ryzykowne, kontrowersyjne,
jedyne Porsche 928 GTS
DESIGN

46. Dawny blask na nowo
48. Pokój dziecka na lata – pięć
wskazówek aranżacyjnych
52. Światło na młody design
54. Kuchnia idealna
57. Zmień aranżację wnętrza
z Miloo Home
58. Zamieszkaj gdzie zechcesz
BIZNES

64

68. Angielski metodą Colina Rose

69. Kulinarna rewolucja w Szczecinie

19. Bajeczny piknik

34

66. Szlachetna inwestycja

WYDARZENIA
17.

19

64. K
 atarzyna Koroch: organizatorzy
Pekao Szczecin Open stanęli
na wysokości zadania

60. Językowe zanurzenie,
czyli angielski dla dzieci
63. Szansa na biznes dla kreatywnych
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FELIETONY
87. Miesiąc oszczędzania – pisze
Szymon Kaczmarek
88. Krzywym okiem – pisze Dariusz
Staniewski
KULTURA
90. Carmen na Zamku/Chwila nieuwagi
91.  Świecie dziwny/Zamkowe gawędy
historyczne
92. Lalka/Requiem
93. Przed – słowa/Zwierciadło duszy
94. H
 ania Rani i Dobrawa Czocher.
Spełnione mrzrenie o niemożliwym
98. Gosha Kowalińska: możesz
nazwać mnie carem
102. Karajan, Stradivarius, Stabrawa
103. Recenzje teatralne – pisze
Daniel Źródlewski
14. KRONIKI

KONKURS URODZINOWY:
10 LAT RAZEM!
Świętuj z nami 10. urodziny Galerii Kaskada:
• zrób zakupy za min. 50 zł,
• zagraj o nagrody, m.in. rowery, tablety, smartwatche
i karty podarunkowe.
Łączna wartość nagród – ponad 50 000 zł!
KONKURS URODZINOWY
Szczegóły na galeria-kaskada.pl

29.09–9.10

Apartamenty na sprzedaż
40 luksusowych mieszkań
z widokiem na Jezioro Dąbie

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

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

Pan tu nie stał
– Panie! Pan tu nie stał!
– Panie, wsiądzie pan w 125, dojedzie pan na plac Zamkowy –
tam jest kolumna Zygmunta III – pójdzie pan i powie mu „Pan tu nie stał!”.
To cytat z kultowego filmu „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” i całkiem pasuje do tekstu Darka Staniewskiego „Jarzyna, Cybulski, Krygier – piszemy o szczecińskich pomnikach”.
„Szef wszystkich Szefów”, Krzysztof Jarzyna ze Szczecina zamieszka na Łasztowni, czeka już tylko na pozwolenie od wojewody.
Mimo gwałtownej krytyki z różnych stron, miasto wdrożyło ten
projekt i przeprowadziło konkurs. Florian Krygier oraz Zbigniew
Cybulski i Zdzisław Maklakiewicz czekają na realizację. Te pomniki
mają tylu zwolenników co i przeciwników. Ja sama zapałałam świętym oburzeniem na wieść o wygranej Krzysztofa Jarzyny. Zmieniłam jednak zdanie. W czasach polskiej pomnikozy o tematyce ściśle
związanej z miłościwe nam panującymi, uważam że przyda nam się
nieco luzu i dystansu w temacie. Kontrowersje i ogrom emocji wzbudziła także instalacja, którą ustawiono na placu Gryfitów, za Starą
Rzeźnią, na Łasztowni. To pomnik „Paprykarza Szczecińskiego” –
kultowej szczecińskiej potrawy rodem z minionej epoki. Ale i w obecnych czasach paprykarz w naszym mieście ma się dobrze, zjemy go
niemal w każdej lokalnej restauracji. Wracając do pomnika, kilkumetrowa instalacja przedstawiająca wielką charakterystyczną puszkę od razu stała się sensacją. Zawrzało w mediach. Od szyderstw
i kpin, po wyrazy wsparcia i uznania. W obronie pomnika pamiętną
interpelację napisał szczeciński radny Robert Stankiewicz.
– Tak zasłużony „obywatel” naszego miasta zasługuje na bardziej godne i reprezentacyjne miejsce. (…) Tym, którzy twierdzą,
że to kicz życzę więcej poczucia humoru, dystansu do siebie i naszej
oryginalnej szczecińskiej rzeczywistości. (…) W dobie niedożywienia i permanentnie pustych półek w czasach PRL-u, paprykarz oddał bezcenne
żywieniowe usługi naszemu narodowi. Humorystycznie i przewrotnie można zatem stwierdzić, że gdyby nie Paprykarz Szczeciński losy Polski
i Europy potoczyłyby się dramatycznie inaczej – pisał radny.
Zmieniając temat. Nowe, szczecińskie i bardzo lokalne radio Super FM kończy okrągły rok. Przyznam, że z zainteresowaniem śledziłam ich losy,
w tej nieciekawej pandemicznej rzeczywistości. I, czego też nie ukrywam – trzymałam kciuki, bo bardzo brakowało takiej formuły w naszym mieście. Nie jest też przypadkiem, że są na naszej okładce, bowiem nawiązaliśmy współpracę. Dosyć logiczne, że dwa bardzo lokalne i niezależne,
a co za tym idzie samofinansujące się media powinny trzymać się razem. Niebawem efekty tej współpracy.

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

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

SUSHI KUSHI

CENTRUM
ZDROWIA MENTALNEGO
I MEDYCYNY PRACY

MALORT

PRACOWNIA
MUZYCZNA
AKUKULELE

Obszerna oferta dla poszukiwaczy
smaków Kraju Kwitnącej Wiśni.
To także zaproszenie na ucztę
złożoną z sushi, ryb morskich
i glonów polanych tajną bronią –
sosem unagi. To propozycja nie
tylko dla klientów indywidualnych,
ale również na miłe spędzenie czasu na imprezie, urodzinach, imieninach w japońskim stylu, spotkaniach firmowych. Sushi to także
wieczory kawalerskie i panieńskie,
czy też japoński stół na przyjęciu
weselnym. W ofercie ponadto oryginalne japońskie napoje, likiery,
wina, live cooking – przygotowywanie sushi przy gościach przez
sushi mastera, bambusowo-granitowe bufety w stylu japońskim.

Przychodnia specjalistyczna przeszła nie tylko kompleksową metamorfozę wnętrz po gruntownym
remoncie, lecz także rozbudowała
swoją ofertę w trosce o najwyższe
standardy opieki medycznej. Centrum Zdrowia Mentalnego, to nowe
miejsce na Prawobrzeżu Szczecina,
które powstało we współpracy specjalistów: psychologów, psychiatrów, psychoonkologów, psychoterapeutów, trenerów mentalnych oraz
seksuologów. To również konsultacje specjalistyczne i badania laboratoryjne. Można kompleksowo wykonać badania wstępne, okresowe
i kontrolne oraz psychotesty.

Miejsce gdzie każdy może zostawiać swój ślad na kartce przypiętej pinezkami do miękkiej ściany.
W bezpiecznej przestrzeni Malortu odciętej od świata zewnętrznego, każdy przez półtorej godziny
oddaje się przemożnej chęci kreślenia, która jest w każdym z nas.
To miejsce entuzjazmu i spontaniczności, nieskażone oceną,
krytyką czy interpretacją. Stół
paletowy z 18 kolorami i osoba
posługująca, uważna na potrzeby dzieci, to stałe elementy powtarzającej się opowieści, która
w przeciwieństwie do sztuki niczego nie komunikuje, po prostu
staje się odkrywając indywidualny ślad każdego z nas.

To owoc kilkuletnich obserwacji
stanu edukacji muzycznej w Polsce
oraz fascynacji dzieci i młodzieży ukulele. Wdziera się on z coraz
większym impetem do domostw
naszego kraju na trzeciej już "fali"
popularności na świecie. Ukulele,
to przenośne, stosunkowo łatwe
w obsłudze narzędzie w procesie
edukacji muzycznej. Posiadając niewielkie rozmiary, jednocześnie dając
bardzo szerokie spektrum możliwości artykulacji i ekspresji wykonawcy, zasługuje w pełni na miejsce
w twardym futerale. Zajęcia prowadzi Bartomiej Ostrowski.

Szczecin, ul. Pocztowa 12

Szczecin, aleja Wojska Polskiego 215

Szczecin, Dom Lekarski Centrum
Medyczne Rydla, ul. Rydla 37

Szczecin, ul. Sarnia 8
reklama

„MÓJ BESTSELLER ANTI AGING
BEZ OKRESU REKONWALESCENCJI”

CONCEPT BY MARTA CZERKAWSKA BURGS

Od 12 lat prowadzę Enklawa Institute dbając o wyjątkową atmosferę, wprowadzając najlepsze terapie zabiegowe opierające się na leczeniu trądziku,
przebarwień, naturalnym stymulowaniu skóry
w długoterminowym planie na przyszłość.
Moja autorska terapia Anti Aging opiera się na regularnym pobudzaniu mechanizmów stymulacji
skóry. To podróż na dłużej, dla świadomych osób,
które nie są zwolennikiem wypełniaczy i botoksu. Medycyna estetyczna w naszym wydaniu to
minimalna korekta defektów proponowana jako
zwieńczenie terapii.
Obserwując moje pacjentki wiem, że największym
problemem jest okres rekonwalescencji pozabiegowej np. po peelingach czy laseroterapii. W Day
Spa bez rekonwalescencji można wykonać np.
laseroterapię Alma Harmony XL Pro Clear Lift,
Ultraformer, a także nasz bestseller i światowy Hit:
Vivace.
Marta Czerkawska Burgs
Spec. kosmetologii Anti Aging
Linergistka Long Time Liner
Manager/Concept Spa

Instagram

Aleja Wojska Polskiego 40/2, Szczecin
+48 503 139 369
www.enklawa-institute.pl
/ Enklawa Institute

Zabiegi
/ martha_skincare_expert

Permanent make up&Life Style
/ marta_czerkawska

Instytut
/ enklawa_institute

ZIELONE PATIO
Restauracja przykuwa uwagę wnętrzem, atmosferą, a przede wszystkim zachwyca smacznymi i zdrowymi
daniami w formule „wybierz, nałóż,
zjedz”. To lokal przede wszystkim
dla osób, którym zależy, by jak najszybciej zjeść zdrowy i pożywny
posiłek. W ofercie znajdują się główne dania, zupy czy desery, również
w wersji dla wegetarian czy osób
na dietach eliminacyjnych. Zgodnie z ideą zero waste w ostatniej
godzinie funkcjonowania lokalu
wszystkie dania są przecenione
o -30 proc. Zielone Patio poleca się
również jako miejsce do organizacji
różnego rodzaju uroczystości, konferencji czy bankietów.
Szczecin, Plac Brama Portowa 1,
Biurowiec Posejdon
reklama

CENTRUM
AUTYZMU SYNERGIA

MYWAY FITNESS
SQUASH SOCIAL

PRACOWNIA
DOBROSTANU

W procesie diagnozy uczestniczą
członkowie zespołu: psycholog, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, specjalista psychiatra. Wykorzystywane do tego
celu badanie ADOS-2, to częściowo
ustrukturyzowany protokół, który
uznawany jest za złoty standard
w diagnozie autyzmu. Spotkanie ma formę zabawy i rozmowy,
w trakcie których improwizowane
są określone sytuacje wzajemnej
interakcji, proszenia, opowiadania.
Badanie jest prowadzone przez certyfikowanego diagnostę, nagrywane, a następnie kodowane niezależnie przez 2 osoby. Centrum oprócz
diagnozy zajmuje się terapią dzieci
oraz wspiera rodziców we wdrażaniu metod terapeutycznych.

Pierwsze proekologiczne centrum sportowe dla całej rodziny:
strefa Eco Power, filozofia zero
waste, segregacja, oszklenia
pozwalające obcować z naturą.
Konsolidacja usług, aby zaoszczędzić czas na logistyce i przemieszczaniu się. Wiele usług
w jednym miejscu, czyli siłownia, bogata oferta zajęć fitness,
2 boiska squasha, zajęcia sportowe dla dzieci, klubik dla dzieci,
fizjoterapia i rehabilitacja oraz
posiłki – restauracja sushi i fitbar.
To także pierwsza w Szczecinie
kids academy, czyli dzieci i rodzice ćwiczą w tym samym czasie,
na swoich poziomach, w innych
salach.

W samym sercu Szczecina powsta-

Szczecin, Jagiellońska 90/9

Szczecin, ul. Sarnia 8

ło niezwykle klimatyczne miejsce,

które obrało sobie za cel zdrowie psychiczne Szczecinian i po-

moc w odnalezieniu dobrostanu.
W pięknie urządzonych gabinetach, terapeuci z zakresu psychoterapii poznawczo–behawioralnej,

psychologii uzależnień, psychologii pozytywnej czy analizy egzystencjalnej pomagają nie tylko nad

zmniejszeniem lęku czy depresji,
ale i nad odnalezieniem szczęścia,
sensu i zadowolenia z życia.

Szczecin, Jana Pawła II 28/7a

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

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

Jako matka dwójki dzieci, doskonale sobie zdaję
sprawę z tego, że aby zjeść czupaczupsa, trzeba
najpierw gnojka wydobyć z opakowania – a to,
łatwe nigdy nie jest.

CZASEM ZŁOTA, ZAWSZE

polska

Zima. Tzn. wczoraj była jeszcze jesień, złota i polska. Dziś jest tylko
polska. Dziś zmarzłam w mojej popelinie na przystanku. Odpadł mi flek
z obcasa – przed pracą, a mój ulubiony szewc zamknął zakład. Gwizdnął
za mną luj spod Netto. Rozmazał mi się tusz. Samochód w naprawie.
Kasztanem dostałam w głowę.
Pani przede mną w aptece poprosiła o ekshumisan, a ja się nie roześmiałam.
W mieście jesień, spadł mi nastrój. Stoję na przystanku, ciasno jest pod
daszkiem, bo oczywiście leje i ludzie próbują się schować.
W środku ścisku stoi grupka Rycerzy Zakonu Adidasa i Łyżwy z Orłem Białym. Kiedyś był to staropolski Zakon Rycerzy Ortalionu – trochę się pozmieniał status organizacji, ale zasady są nieśmiertelne
i trwałe. Jednak dziś nawet oni, rycerze, są zmemłani. Żadnej zadymki, tkwią apatycznie w reszcie społeczeństwa i czekają na tramwaj.
Wszyscy z twarzami wczorajszymi.
Tramwaj nie jedzie, pewnie się coś przy stoczni zatkało, będzie opóźniony. Ścisk ludzki pod daszkiem przystanku przytupuje sobie niezadowolony, czas leci, woda kapie.
Najbardziej środkowy rycerz w tłoku z trudem wydobywa z kieszeni
bluzy czupaczupsa. Będzie go jadł. Z braku lepszych atrakcji, patrzymy.
Jako matka dwójki dzieci, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że aby
zjeść czupaczupsa, trzeba najpierw gnojka wydobyć z opakowania
– a to, łatwe nigdy nie jest.
Rycerz dzielny też chyba miał doświadczenie, bo zabrał się z namaszczeniem do roboty. Pieczołowicie i delikatnie starał się łapami jak
bochenki zakopiańskie okorować patyczek z lepidła, którym producenci tego lizaka przytwierdzają na wieki wieków folię tak, że trzyma
daleko mocniej niż specjalistyczny klej w butach Gino Rossi. Szkoda,
że ja nie wiem jaki to klej, bo bez tego szewca jednak bieda.
Minuty mijały, otoczenie ze skupieniem pociło się razem z pracującym
w pełnej koncentracji Rycerzem. Czupaczups się nie dawał. Rycerz zaczynał się już z lekka niepokoić, sapał i niejedna zła zgłoska zbierała mu
się na końcu języka. Operował niczym Religa na otwartym sercu, takie
emocje były.
Kolegom udzielił się niepokój. Ze śmiertelną powagą czterech chło-
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pa otaczało siłującego się z pięciocentymetrowym lizaczkiem gościa
i komentowało jego wysiłek, wykazując pełne zrozumienie, że zadanie
jest niełatwe. Reszta przystanku zapomniała, że tramwaj nawalił, wszyscy też skupiali się na akcji. Taka nasza narodowa cecha, że kibicowanie
mamy w genotypie, to zawsze wciąga. Na końcu języka miałam: daj to,
synku. Ale pojawiły się uzasadnione obawy, że w tych nerwach „synek”
mi może coś powiedzieć, a ja zły humor już mam, dziękuję, postoję.
Więc jednak nie interweniowałam. Ale już prawie.
Wtem Rycerz Niepokonany zanurkował prawicą aż po łokieć do kieszeni dresu i wyciągnął taki majcher, że się natychmiast luz wokół niego
zrobił. Tłum się cofnął, bo nie wiadomo było, komu się za tego lizaka
w ryj dostanie. Z precyzją, która wiele dawała do myślenia, zoperował chłopak kosą folijkę w dwie sekundy i wsadził sobie natychmiast
cukrową kulkę w paszczę, którą otworzył jeszcze tylko jednym kątem
na niewyraźny przez lizak komentarz końcowy: „No kuhfa, wheście”.
Tramwaj przyjechał.
Zaraz jak tylko wsiedliśmy, wystartowali do nas kontrolerzy biletów
i zaczęli siać postrach. Mobajlet mi się elegancko zawiesił, więc odczułam pewną nerwowość, matkobosko bilet nie skasowany! Ja jestem
z tych, co wychodzą z każdego sklepu w stresie, że zabrzęczy bramka
i trzeba będzie udowodnić, że to pewnie żelazo w krwioobiegu tak się
daje wyczuć, bo ja jestem kobita na schwał, żadna anemia mi nie grozi,
a poza tym, moralnie jestem jak łza, przecież przykazanie wyraźnie
mówi: „siódme nie kradnij”. Obłęd jakiś.
Mój irracjonalny stan lękowy okazał się zupełnie niepotrzebny, bowiem
panu kontrolerowi potęga stanowiska i brawura tak uderzyły do głowy,
że wypowiedział niewłaściwe zaklęcie w kierunku rycerza z majchrem:
„W komunikacji się nie je”. „Że k..(urczątko), co?!”: odpowiedział rycerz,
wyjąwszy z ust lizaka i wszyscy uczestnicy tego dialogu wysiedli na pętli Firlika, w tym kontroler musiał opuścić pojazd na wstecznym tyłem,
popychany klatą rozrosłą rycerza.
Jak widać, lizaczek nie podniósł nikomu poziomu cukru na tyle,
żeby ta wredna jesień mogła zostać usprawiedliwiona. I widać, że słodycze nie pomagają. Szkoda. Chciałam zakończyć ten dzień tabliczką
czekolady zjedzoną pod kocem. A tu jak?
Jak się przed tą jesienią bronić.

Felieton

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

I ZNOWU

wrzesień
To niezwykła przyjemność, podzielić się z czytelnikami swoimi przemyśleniami, po dosyć długiej nieobecności na łamach Prestiżu.
A przemyślenia, dotyczyć będą oczywiście tenisa i zakończonego
niedawno szczecińskiego challengera ATP Pekao Szczecin Open.
Kiedy w ubiegłym roku, wspólnie z naszymi partnerami, zadecydowaliśmy, że ze względu na rozprzestrzeniającą się pandemię przenosimy
turniej o rok, dostaliśmy mnóstwo głosów wsparcia. Ciężko było wyobrazić sobie naszą imprezę bez publiczności, która tworzy tę niepowtarzalną atmosferę, tak bardzo chwaloną przez zawodników i gości
z ATP. Oglądając kolejne tenisowe i sportowe wydarzenia, podczas
których bohaterom kibicowały puste trybuny, a nagrane oklaski odtwarzane były jedynie z głośników upewniliśmy się tylko, że podjęta
decyzja co do szczecińskiego turnieju była jak najbardziej słuszna.
Przyszła kolejna fala zachorowań, z nadzieją czekaliśmy na pojawienie
się skutecznej szczepionki, a kiedy szczepienia wreszcie ruszyły na bardziej masową skalę, mogliśmy podjąć decyzję, że w tym roku wracamy
z Pekao Szczecin Open do kalendarza ATP Challenger Tour. Czas
na przygotowania dosyć drastycznie się skrócił, ale wieloletnie doświadczenie całego zespołu pozwalało na optymizm co do dotrzymania granicznych terminów. Przed nami najważniejsze zadanie
– zabezpieczyć budżet! I tutaj pojawia się po raz pierwszy niezwykle
pozytywne zjawisko, pokazujące siłę oddziaływania szczecińskiego
turnieju. Spotykając się ze sponsorami otrzymywaliśmy od nich tak
wiele wsparcia i energii, że trudno było o lepszą zachętę do działania.
A kiedy jeszcze słyszeliśmy, że mimo firmowych kłopotów związanych
z pandemią i tak pozostają z turniejem i nie wyobrażają sobie, żeby
nas w tym trudnym momencie pozostawić, optymizm wzrastał z każdą taką kolejną wizytą. Niezwykle budująca była też reakcja kibiców,
kiedy ogłosiliśmy w mediach społecznościowych, że turniej wraca
i planujemy go z ich udziałem. Oczywiście przygotowanie tegorocznej
imprezy, nie była jedynie drogą usłaną płatkami róż, jakby mógł z kilku
poprzednich zdań wywnioskować niejeden z czytelników. Cały czas
była obawa, czy przypadkiem, jeszcze przed rozpoczęciem turnieju,
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nie rozwinie się kolejna fala pandemii i czy nie zostaną wprowadzone
ograniczenia co do organizacji imprez, które znamy z poprzednich miesięcy. Dodatkowo, mnóstwo covidowych ograniczeń i zaleceń nałożyła
na nas federacja ATP, która dba przede wszystkim o zdrowie zawodników. Wiadomo, tenis to sport globalny, a zawodnicy co tydzień zmieniają swoje miejsce pobytu i aby nie roznosić wirusa po kolejnych turniejach wprowadzone zostały dosyć rygorystyczne reguły, obowiązujące
zarówno samych tenisistów, ich trenerów, jak i nas organizatorów.
Spisane na blisko stu stronach specjalnego wydawnictwa, skutkowały
dodatkową pracą dla turniejowej załogi. Ale na koniec wszystko się udało, a kolejny organizacyjny egzamin zdaliśmy na przysłowiową „szóstkę”, a przy każdej pozycji końcowego raportu Supervisora ATP (najważniejszy dokument dla organizatorów) widniała ocena „excellent”.
Dla mnie to była jedna z dwóch najważniejszych edycji. Dlaczego?
Bo po raz pierwszy polski tenisista zagrał w finale. Po półfinałowych
występach Jurka Janowicza i Łukasza Kubota, Kamil Majchrzak napisał kolejną kartę turniejowej historii. Zagrał w finale i choć nie wygrał,
pozostawił po sobie doskonałe wrażenie i zdobył mnóstwo serc kibiców tenisa. A do tego, podkreślana na każdym kroku, niezwykła atmosfera całej imprezy. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, ba, wydaje się,
nawet szczęśliwi, że po dwóch latach znowu udało się zobaczyć tenis
na światowym poziomie (lista uczestników była naprawdę imponująca), spotkać się ze znajomymi, posłuchać wspólnie koncertów gwiazd,
po prostu być częścią tego wydarzenia. I te obrazy będziemy pamiętać
na długo. A wtedy, kiedy nastąpi zwątpienie w sens organizacji następnych edycji, kiedy będą piętrzyły się kolejne przeszkody, wtedy wystarczy sobie przypomnieć jaka wspaniała atmosfera panowała podczas
28. edycji Pekao Szczecin Open, jaką dała nam pozytywną energię
i wszystkie wątpliwości zostaną błyskawicznie rozwiane. A na sam
koniec (chociaż powinienem to zrobić na samym początku) chciałbym
serdecznie podziękować sponsorom i partnerom oraz całej, najwspanialszej na świecie, turniejowej ekipie, dzięki której to wielkie przedsięwzięcie udało się po raz kolejny zorganizować. Do zobaczenia za rok!

Felieton

KONKURS:
WSZYSTKIE OBLICZA KOBIETY
Oblicza kobiecej natury są różne. Płynne i pełne skrajności. Pokazujące akurat taką twarz na jaką akurat mają ochotę, czy będzie ona krucha,
subtelna, płochliwa, radosna, pełna erotycznego czaru czy dzika, bezwzględna i nieokiełznana. Pewne jest, że zawsze tak samo fascynująca.

Anna Cieślak, aktorka

Daria Prochenka
prezes Clochee

Angelika Sawicka
dyrektor BMW MINI Bońkowscy

Kobieta to wdzięczny temat dla artystów, w tym fotografów. I to do
nich skierowana jest akcja i konkurs będący wspólnym pomysłem szczecińskiej Filharmonii, marki naturalnych kosmetyków Clochee i Maksymiliana Ławrynowicza, fotografa i założyciela fundacji „Projekt Kobiety”.
Wystarczy pokazać czym dla autora zdjęcia jest kobieca natura i zaprezentować to za pomocą portretu.
Nadesłane zdjęcia oceniać będzie jury w składzie: Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, Angelika Sawicka, dyrektor zarządzająca
BMW MINI Bońkowscy, Daria Prochenka, prezes Clochee, Maksymilian
Ławrynowicz, fotograf, założyciel fundacji „Projekt Kobiety”, aktorka

Maksymilian Ławrynowicz, fotograf

Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii

Sylwia Majda, projektantka

Anna Cieślak, Izabela Marecka, redaktor naczelna magazynu Prestiż.
Najlepsze fotografie zostaną zaprezentowane na wernisażu 13 października, podczas Kobiecego Tygodnia w Filharmonii. Oprócz tego
przygotowano następujące nagrody: dzień z fotografem specjalizującym się w fotografii portretu kreatywnego Maksymilianem Ławrynowiczem, zaproszenie na wernisaż z cyklu „Projekt Kobiety”, który odbędzie się w przyszłym roku, zestawy kosmetyków Clochee i zaproszenia
do Filharmonii.

ad/foto: materiały prasowe

JAK BRZMI RADOŚĆ
Mała czterostrunowa gitarka z Honolulu, którą przywieźli ze sobą w XIX
wieku imigranci z portugalskiej Madery, jest uroczym instrumentem,
którego miły dźwięk przypomina nieco lutnię. Ten skarb narodowy Hawajczyków trafił do rąk nawet samej Marilyn Monroe, która grała na ukulele
w „Pół żartem, pół serio”. Ekspansję, poza Hawaje ukulele rozpoczęło od
pozostałych terenów USA a także Kanady, gdzie zasiliło m.in. bluesowe
i folkowe bandy, by wkrótce trafić z powrotem w ręce Europejczyków
i stać się instrumentem wirtuozerskim.
Popularność ukulele staje się co raz większa. Składa się na nią nie tylko jego przyjemne brzmienie ale również to, że jest to właśnie niewielki instrument, łatwy do opanowania. Grać na nim może praktycznie
każdy. W Szczecinie osobą, która przekazuje tę wiedzę jest Bartłomiej
Orłowski, mający spore doświadczenie z dźwiękiem, zarówno od strony
pracy w studiu jak i na scenie, m.in. z zespołem Chorzy. – Moja historia
z ukulele zaczęła się bardzo niewinnie. – mówi Bartłomiej, który jest również certyfikowanym nauczycielem gry na tym instrumencie. – Nabyłem
je pewnego dnia po koncercie zespołu Miąższ w szczecińskim Rockerze,
gdy ujrzałem śpiewającą i grającą na nim Joannę Zawłocką (obecnie
Lewandowską). Okazało się niezastąpionym rozweselaczem podczas
tras koncertowych z Chorymi.
Od rozweselacza do poważnego instrumentu, który powinien trafić
na szkolne lekcje muzyki – ukulele to zdecydowanie więcej niż „mała
gitarka”. – Taka mała gitarka – śmieje się, że za takie określenie ludzie
będą trafiali do piekła. Ukulele to przede wszystkim radosny instrument – wyjaśnia z uśmiechem muzyk. – Równocześnie jest to przenośne, stosunkowo łatwe w obsłudze (o tak zwanym niskim progu wejścia),
z wielce przyjaznym interfejsem narzędzie w procesie edukacji muzycznej. Posiadając niewielkie rozmiary, a jednocześnie dając bardzo szerokie spektrum możliwości artykulacji i ekspresji wykonawcy, zasługuje
w pełni na miejsce w twardym futerale i pozwala na skuteczną walkę
z mitem ukulele-zabawki.
Bartłomiej uczy gry na ukulele wszystkich niezależnie od wieku i płci,
w swojej szkole Akukulele.pl, jednocześnie traktując pracę jak misję.
– Podczas swojej pracy nad warsztatem oraz metodyką nauczania,
cały czas z tyłu głowy mam dość duży i długofalowy cel / misję – ukulele
w szkole. Misja ta przeplata się z marzeniem, aby (wzorując się na doświadczeniach już trzech pokoleń kanadyjskich przyjaciół) ukulele miało szansę stać się podstawowym instrumentem na szkolnych lekcjach
muzyki.

ad/ foto: Kamila Paradowska

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 panie
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.
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. One mają wystarczająco już dużo na głowie by myśleć jeszcze o sobie. Chcemy choć trochę ułatwić im
życie.
Premiera kalendarza odbędzie się 23 listopada w Filharmonii.
Na jego kartach pojawią się m.in. Monika Szymanik z Kamienicy
w lesie, projektantka Sylwia Majdan, pisarka Sylwia Trojanowska, blogerka Joanna Hoffmann, aktorka Olga Adamska.

ad/ foto: Karolina Tarnawska

BAJECZNY PIKNIK
Niezwykłe i nieustająco inspirujące malarstwo secesyjne natchnęło fotografkę Tatianę Malinnikową do stworzenia nieco bajkowej, lekko odrealnionej sesji fashion.
Artystka zaprosiła po raz kolejny do współpracy kilku
projektantów ubrań i biżuterii i stworzyła serię unikatowych zdjęć. Dzięki nim trafiamy na bajeczny piknik,
gdzie piękno natury zostało zestawione z bogatymi
stylizacjami i subtelną urodą bohaterek sesji.
ad / foto: Tatiana Malinnikowa / stylizacje: Emilia Matuszko / MUA: Natalia Grzegolska / modelki: Oksenia
Rybak, Natalia Kukawka / ubrania i biżuteria: Urszula
Fajerska, ZARA, Wojas, Swedish Stockings, Manuela
Korecka, Weronika Nowosad, Wsuffka, Ryłko, Estera
Blanka Broda, Reserved, Just In Hair, Krystian Szymczak, Amanda Kępińska
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Wydarzenia

WSPOMNIENIA ZATOPIONE W MLEKU
Elegancka biżuteria z dodatkiem kobiecego mleka? Dla jednych ten pomysł wyda się kontrowersyjny, dla innych to ładna pamiątka po fragmencie
życia, związanego z okresem macierzyństwa, ważnym dla wielu kobiet.
Katarzyna Lew zaryzykowała i zainspirowana własnymi doświadczeniami związanymi z okresem karmienia i przede wszystkim historiami
innych matek, stworzyła biżuterię o nazwie Milkies, która łączy złoto
i kamienie szlachetne właśnie z kobiecym mlekiem. – Karmiąc swoje
pierwsze dziecko poszukiwałam środowiska, w którym rozmawiałyśmy
na tematy okołolaktacyjne i wśród takich właśnie mam dostrzegłam
silną potrzebę upamiętnienia tego szczególnego okresu. A że od zawsze
tworzyłam hobbistycznie biżuterię na swoje potrzeby, wpadłam na pomysł takiej pamiątki – mówi projektantka. – Okazało się, że w Polsce nie
ma jeszcze takich twórczyń, a na świecie jest ich niewiele. Po urodzeniu
drugiego dziecka rozpoczęłam eksperymenty.
Na początku były to perełki, kropelki, aktualnie najbardziej są popularne medaliony wypełnione mlekiem, na którego tle malowane są
symbole, litery, różnego rodzaju kształty, często z użyciem osobistych
elementów. – Poza mlekiem utrwalamy włoski dzieci i rodziców, połączone w litery, serduszka, drzewa życia, posypane pyłem ze skruszonej
pępowiny, otoczone szlachetnym opalem, drobinkami trzech odcieni litego złota – wymienia Katarzyna Lew. – Zatapiamy tkaniny pochodzące
np. z welonu, sukni ślubnej, sweterka babci, chusty do noszenia dzieci.
Zdarzają się zlecenia bardzo oryginalne, zawierające w jednym koraliku
grzywę ukochanego konia oraz mleko mamy.
Jak zatem w praktyce powstaje taka biżuteria i kto ją nosi? – Mleko
mamy przysyłają pocztą w woreczkach do mrożenia pokarmu. Natychmiast po przyjęciu codziennej poczty poddajemy mleko konserwacji
i głęboko mrozimy do czasu obróbki. Mleko zastyga do postaci połyskujących perełek i kamieni w warunkach laboratoryjnych z użyciem
m.in. ciśnienia, odpowiedniej temperatury i wilgotności oraz masy
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dodatkowych warunków, a cała procedura, chroniona jest światowym
patentem – tłumaczy pani Katarzyna. – Naszą biżuterię noszą gównie
kobiety. Mamy klientki z Polski, Australii, Niemiec, USA i Anglii.
Ten rodzaj biżuterii dla niektórych osób może wydać się dyskusyjny.
Przede wszystkim ze względu na jego skład. – Na początku naszej
działalności jak i obecnie spotykamy się z krytyką, ale jesteśmy silnie
ugruntowaną marką i mamy spore grono swoich fanek, a więc na obecnym etapie nie przejmujemy się tym – wyjaśnia Katarzyna Lew i dodaje
z uśmiechem: – Nikogo przecież nie zmuszamy do zamówienia tak osobistej pamiątki, mamy same nas odnajdują. Na co dzień spotykamy się
z wdzięcznością za nasze rękodzieło i zamknięcie wspomnień w tak namacalnej postaci.

ad / foto: Emilia Michniewicz

Wydarzenia

Daria Prochenka na gali ShEO Awards

Daria Prochenka i Katarzyna Gintrowska, Wprost

PLAN, MAŁE KROKI I KAMIENIE MILOWE
Najpierw statuetka w kategorii Lider Biznesu przyznana podczas gali ShEO Awards, zorganizowanej przez tygodnik WPROST, a za chwilę nagroda
Polish Businesswoman Awards w kategorii Lider Polskich Kosmetyków Ekologicznych, ufundowana przez magazyn Businesswoman&Life. Te bardzo prestiżowe laury trafiły do rąk Darii Prochenki, współzałożycielki marki kosmetyków naturalnych Clochee, które z roku na rok stają się coraz
bardziej popularne i coraz bardziej pożądane.
Za sukcesem firmy stoi bardzo wysoka jakość produktów, działalność
marketingowa połączona z edukacją w kierunku ochrony środowiska, zespół ludzi tworzących markę i osobowość stojącej na ich czele
Darii Prochenki, którą zapytaliśmy o jej i jej firmy ostatnie sukcesy.
Jak smakuje sukces i co dla Ciebie oznaczają te wyróżnienia?
Jaką mają wartość?

Staram się unikać słowa „sukces”, według mnie jest ono naprawdę mocne, a to co wydarzyło się w moim życiu to konsekwencja ciężkiej pracy
i według mojej opinii daleko mi jeszcze do sukcesu. Wyróżnienia, które
dostałam uskrzydlają, dają mi poczucie że to co robię na co dzień jest
zauważalne i daje pozytywny efekt. Szczególnie gdy są to nagrody od
magazynów, firm, czy osób które są dla mnie inspirujące, ważne i które
sama podziwiam.
Kiedy zaczynałaś z Clochee, sądziłaś, że to tak daleko zajdzie?
Byłaś ukierunkowana na sukces czy raczej coś w stylu „spróbujemy
i zobaczymy co z tego wyjdzie”?

Od samego początku marzyłam o tym, że zbuduję firmę dostępną na
rynku międzynarodowym. Dlatego Clochee jest dostępne pod domeną
clochee.com. Nigdy nie było rozmów „zobaczymy co z tego wyjdzie”.
Już na starcie zakasaliśmy wszyscy mocno rękawy, mieliśmy określony
plan 5-letni i realizowaliśmy założone kamienie milowe. To co dzieje się
aktualnie to konsekwentnie realizowana strategia.
reklama

Na każdym kroku podkreślasz ekologiczny charakter produktów swojej marki. Zawsze nawołujesz do dbania o naszą planetę.
Bardzo się w to angażujesz. Dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne?

Od ponad dekady zwracam większą wagę do tego co dzieje się z naszą planetą. Mimo tego, że nie jestem czołową aktywistką to w swoim
najbliższym gronie, a później w gronie naszych pracowników i klientów
starałam się edukować wszystkich, że przyszłość należy do nas i tylko
od nas zależy jaka będzie. Kwestie ekologii to nie jest science-fiction,
to rzeczywistość z którą musimy się zmierzyć. Najlepiej oddaje to cytat który niedawno usłyszałam „NIE POTRZEBUJEMY GARSTKI LUDZI,
KTÓRZY BĘDĄ WDRAŻAĆ ZERO WASTE IDEALNIE. POTRZEBUJEMY
MILIONÓW ROBIĄCYCH TO NIEIDEALNIE”. Ta myśli mi przyświeca
i staram się wszystkim uświadamiać, że wystarczy w swoim życiu zastosować Zasadę Małych Kroków, czyli powoli, ale systematycznie
zmieniać nawyki. Wiem, że przerażające dla niektórych może być całkowite przejście na wegetarianizm, czy weganizm przy jednoczesnej
zmianie wszystkiego do czego jesteśmy przyzwyczajeni od lat. Ale jeśli
będziemy stopniowo zmieniać nawyki - wszyscy - mamy szansę na dobre życie na tej planecie.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Piotr Woźniakiewicz
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NEWSY
Ich materiały i dane stanowią dorobek światowej nauki, cieszą się międzynarodową renomą,
a także stanowią istotny wkład kraju w badania kluczowe dla przyszłości naszej planety.

Książka za śmieci

We wrześniu Szczecin wziął udział w akcji
„Książka za worek śmieci”. Projekt została zainicjowany w 2019 roku przez Annę Jaklewicz,
podróżniczkę i edukatorkę. To społeczna akcja
sprzątania lasów, brzegów rzek oraz parków
miejskich. Pod uwagę brane są wszystkie
miejsca, które wymagają interwencji. Prezentem i podziękowaniem dla zarejestrowanych
uczestników wydarzenia są książki. – Pomysł
na akcję zachęcającą do dbania o środowisko
i czytania książek narodził się w Gryfinie.
Tam, podczas festiwalu podróżniczego, promowałam swoją książkę „Indonezja. Po drugiej stronie raju”. Zależało mi na połączeniu
opowieści z podróży z edukacją ekologiczną.
Postanowiłam więc działać także lokalnie,
a do wspólnego sprzątania zachęcać książkami. Podczas tej pierwszej akcji zebraliśmy niemal
dwie tony śmieci! Postanowiłam więc działać
dalej. Ruszyłam w Polskę, żeby promować ekologiczny styl życia – zaznacza Anna Jaklewicz.
Coraz więcej rysiów

W tym roku w Polsce padł rekord narodzin
dzikich kotów. Liczebność tych zwierząt
w krajowych lasach wciąż jest bardzo niska,
ale ochrona gatunku przynosi pierwsze efekty. Na świat przyszło co najmniej 14 młodych!
To potomstwo dzikich kotów wypuszczonych
na wolność w ramach reintrodukcji tego gatunku w Polsce północno-zachodniej. Warto
dodać, że duży wkład w ochronę rysiów ma
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Wcześniej pojawiały się pojedyncze kocięta, teraz mowa jest o prawdziwym urodzaju.
Sensacja przyrodnicza obiegła ogólnopolskie
media, wciąż jednak dzikie koty są na granicy

wymarcia. WWF podaje, że ich populacja to
mniej niż 200 osobników. Rysie są natomiast
bardzo ważną częścią polskiego ekosystemu. Bez aktywnej ochrony – nie mają szans
na przetrwanie. Na szczęście, każdy z nas
może im pomóc. Symboliczne adopcje, działania edukacyjne lub akcje społeczne: ratować
dzikie koty można na wiele sposobów.

Polacy na Północy

Polacy są pionierami badań polarnych, istotnych dziś w związku z problematyką zmian
klimatycznych. Tak uważa prof. Michał Kleiber, którego artykuł można było niedawno
przeczyć w norweskim „Svalbard Posten”. Polacy byli jednymi z pierwszych badaczy na Antarktydzie. Podążali śladami Henryka Arctowskiego, XIX-wiecznego podróżnika, geofizyka
i geografa. Na podstawie jego badań powstało
wiele nowych, odkrywczych hipotez naukowych. On sam pełnił odpowiedzialne funkcje na uniwersytetach i w muzeach przyrody
w USA, Polsce oraz Belgii. Jego nazwiskiem
nazwano m.in. półwysep na Antarktydzie, lodowiec na Spitsbergenie oraz stację naukową
w archipelagu Szetlandów Południowych. Kleiber zaznacza, że polscy naukowcy od wielu
lat kontynuują piękne tradycje Arctowskiego.
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Koty dla dzieci

Koty działają kojąco na dzieci z autyzmem.
Obecność tych zwierząt w domu pozytywnie wpływa na poziom empatii i zmniejsza
lęk separacyjny u najmłodszych. Tak wynika
z analizy opublikowanej przez „Journal of Pediatric Noursing”. U dzieci z autyzmem może
występować zaburzenie sensoryczne lub
nadwrażliwość słuchowa. Dla niektórych rodzin kot bywa więc lepszym towarzyszem niż
pies. Zwierzę to nie narzuca się, jest cichsze.
Zaobserwowano, że kot potrafi w pewien sposób wniknąć do izolowanego świata dziecka
z autyzmem. Autorzy analizy zachęcają więc,
by dokonywać adopcji tych zwierząt. Ważne
jednak by kot był spokojny oraz dopasowany
do opiekunów. Poza tym, zwierzęta te mogą
nie tylko tworzyć trwałe więzi z najmłodszymi,
ale też pozytywnie wpływać na samopoczucie
rodziców dzieci z autyzmem. Jak wykazały badania, codzienny kontakt z kotami wpływa kojąco na całą rodzinę – obniża stres, zmniejsza
objawy lękowe, a także buduje empatię.
Białko rzepakowe

Białko z rzepaku może zrewolucjonizować naszą dietę! Produkt pozyskiwany w łódzkim Bionanoparku, według jego producentów, to krok
do zmiany rynku spożywczego. – Ma doskonałe wartości odżywcze i może być alternatywą
dla produktów pochodzenia zwierzęcego – zapewnia biotechnologiczna firma NapiFeryn

BioTech. Rzepak to świetny lokalny zamiennik
soi. Nie trzeba go importować, ani zwiększać
upraw rośliny, bo białko powstaje z pozostałości po tłoczeniu oleju. To rozwiązanie przyjazne naturze i świetna alternatywa dla mięsa.
Białko z rzepaku jest wysokowartościowe,
ma zbilansowany skład aminokwasów, niską
zawartość tłuszczy oraz węglowodanów. Produkt jest łatwo trawiony, zdrowy i smaczny.
Ekologicznie tworzona żywność zawierająca to białko może się znaleźć w sklepach za
2-3 lata. Produkt może być wykorzystywany
do produkcji pieczywa, słodyczy, sosów, napojów oraz wegańskich zamienników mięsa.
Koszty jego pozyskiwania mają być porównywalne do wydatków związanych z białkiem
sojowym.

70. XX wieku. Ograniczono wtedy szkodliwe substancje, m.in. freony, przyczyniające
się do degradacji warstwy ozonowej. Ludzkość zareagowała wówczas odpowiednio.
Dzięki ochronie warstwy ozonowej uniknęliśmy więc drastycznego podwyższenia temperatury, a co za tym idzie – poważnych zmian
klimatycznych. Zagrożenie wciąż jest. Jednak
można pozwolić sobie na ostrożny optymizm.
Warstwa ozonowa ma wpływ na klimat i temperaturę na Ziemi, nadal należy o nią dbać.
Wciąż potrzebujemy też bezpiecznej energii,
recyklingu, zmniejszenia produkcji plastiku.
Wyniki badań dotyczących dziury ozonowej są
jednak potwierdzeniem tego, że wszelkie działania ekologiczne mają sens.

tywnych. Stymulują układ immunologiczny.
Mają działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwutleniające oraz przeciwnowotworowe. Niektóre z ich składników
– działają przeciwwirusowo. Polscy naukowcy
wychwalają ich pozytywne działanie na układ
odpornościowy, amerykańscy badacze szczególnie podkreślają, że regularne jedzenie superowoców zmniejsza ryzyko zachowania na
raka oraz choroby przewlekłe. Wszyscy są
zgodni: owoce jagodowe powinny być stałym
elementem naszej codziennej diety.

Komiczne zwierzęta
Walka z betonozą

Trwa walka z miejską betonozą. Niedawno poczyniono w tej sprawie ważny krok. Nie będzie
można usuwać zieleni na obszarach zabytkowych. Tak wynika z najnowszego rozporządzenia ministerstw kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Konserwatorzy zabytków
nie będą mogli już zezwalać na inwestycje,
w ramach których miałoby dojść do wycinki
starodrzewu i zieleni na terenach zabytkowych. Chodzi m.in. o szeroko krytykowane
rozwiązania, w których zastępowano florę
betonem, zamieniając rynki miast w płaskie,
pozbawione cienia place. Betonoza jest nieładna estetycznie, zaburza funkcje miejskie,
a także negatywnie wpływa na retencję, przez
co łatwiej dochodzi do podtopień. Zmiana ma
np. zachęcać lokalne samorządy do utrzymania oraz eksponowania wartości krajobrazu
kulturowego. Chodzi też o odbudowę miejsc,
które ucierpiały na skutek rozwoju ułomnej
industrializacji i urbanizacji. Następny krok
walki z betonozą to „program na rzecz zazieleniania miast”.
Dziura ozonowa znika

Zielone restrykcje mają sens. Naukowcy potwierdzają, że dziura ozonowa zanika. To świetna informacja dotycząca środowiska naturalnego. Nadmierny poziom promieni UV szkodzi
bowiem wszystkim, zarówno ludziom, jak
też roślinom. Problem zauważono w latach

Pierwowzór Paddingtona

Niemieccy badacze niedawno zaobserwowali
w Peru niedźwiedzia okularowego z jasnym,
niemal złotym umaszczeniem. Taką informację podał jakiś czas temu Uniwersytet Marcina
Lutra w Halle i Wittenberdze. To nie lada gratka i naprawdę ciekawe odkrycie! Po pierwsze
– zazwyczaj te zwierzęta mają futro ciemnobrązowe lub czarne. Po drugie – niedźwiedzie
okularowe są zagrożone wyginięciem, rzadkie,
niewiele o nich wiadomo i niezwykle trudno je
badać. Samo zaobserwowanie ich na wolności jest sukcesem, gdyż są bardzo płochliwe.
Po trzecie – złoty osobnik skojarzył się naukowcom z… historią dla dzieci. Stwierdzono,
że musi to być pierwowzór Paddingtona, książkowego bohatera spod pióra Michaela Bonda.
Ta fikcyjna postać też ma bowiem złotobrązowe futro i pochodzi z Peru. W opowieściach
brytyjskiego pisarza sympatyczny miś w dziwny sposób trafia do Anglii, na londyńską stację
kolejową, a tam znajduje go rodzina Brownów.
Naturalna odporność

Naukowcy coraz więcej mówią o superowocach, które w naturalny sposób wspierają nasz
organizm. Zamiast suplementów, warto sięgać
częściej po truskawki, maliny, borówki, jagody,
porzeczki, jeżyny czy aronię. Owoce jagodowe silnie wspierają odporność. Mają wysoką
zawartość witamin, błonnika, składników mineralnych, związków polifenolowych i bioak-
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Trwa konkurs „The Comedy Wildlife Photography Awards”, w którym fotografowie z całego świata prezentują komiczne kadry z życia
zwierząt. Inicjatywa powstała w 2015 roku.
Na oryginalny projekt wpadło dwóch profesjonalnych fotografów, którzy chcieli stworzyć
konkurs skupiający się na jasnej stronie dzikiej
przyrody oraz promować ekologiczne działania poprzez humor. Co roku inicjatywa nie
tylko bawi zainteresowanych, ale też wspiera
cele charytatywne. Niedawno zaprezentowano zdjęcia finalistów tegorocznej edycji.
Na liście znalazły się 42 fotografie. To więcej niż zazwyczaj. Organizatorzy przyznają,
że wysoka frekwencja ich zaskoczyła.
– Ogromna liczba zdjęć, które otrzymujemy
co roku, przypomina nam, że dzika przyroda
jest niesamowita, zabawna i że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ją ocalić – powiedział Paul Joynson-Hick. Zwycięskie
fotografie poznamy 22 października. Zdjęcia
można oglądać na stronie: comedywildlifephoto.com, w zakładce Gallery.

opracowała: Karolina Wysocka/ foto: Pixabay,
Pexels

SU
PER
FM
– najważniejszy jest słuchacz

Kiedy niespełna cztery lata temu Sławomir Adamski i Jarosław Fengler zaczęli przygotowywać się
do uzyskania koncesji i otwarcia stacji radiowej, znajomi pukali się w głowę i twierdzili że to nie
może się udać. Dziś właściciele radia Super FM świętują pierwsze urodziny ich radia.
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Super FM to radio niezależne, na wskroś lokalne, robione dla szczecinian
i przez ludzi związanych ze Szczecinem. Radio, które właśnie obchodzi
swoje pierwsze urodziny. A dokładnie są to urodziny jedynego komercyjnego radia w naszym mieście. – Wszystkie rozgłośnie tego typu,
które powstały w latach 90. zostały wchłonięte przez duże koncerny,
wielkie domy medialne typu Bauer, który przejął RMF FM czy Agorę, do
której należą m.in. Radio Złote Przeboje czy Tok FM. – tłumaczy Sławomir Adamski. – My jesteśmy radiem w pełni niezależnym, nie należącym
do żadnego koncernu i wolnym od politycznych wpływów. Takich rozgłośni radiowych w Polsce jest niewiele.
Czy można w ogóle żyć bez radia, a jeśli tak to jak długo? Okazuje się,
że się nie da, a potrzeba tworzenia tego medium wychodzi od obu stron:
od tych którzy to radio tworzą i którzy go słuchają. Sławomirowi Adamskiemu i Jarosławowi Fenglerowi zajęło to trzy lata – Jakoś w 2017 roku
zadzwoniłem do Sławka, a nie widzieliśmy się kilkanaście lat i zapytałem go czy ma ochotę robić radio – opowiada Jarosław Fengler. – Odpowiedział mi krótko i bez zastanowienia: tak.
Droga do celu nie była ani prosta, ani łatwa. Aglomeracja Szczecińska
z racji swojego położenia ma bardzo ograniczoną ilość wolnych częstotliwości, na których nowe radio mogłoby zacząć nadawać.
– W 2018 roku zdecydowaliśmy się na wykorzystanie nieużywanej częstotliwości 98,9 FM. Na tej częstotliwości uruchomiliśmy testowy program, aby przekonać Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Urząd
Komunikacji Elektronicznej, że jesteśmy wiarygodni, że potrafimy
i bardzo chcemy zrobić lokalne radio w Szczecinie – opowiada Sławomir Adamski. – Urzędniczka z UKE przyjmująca wniosek zapytała nas:
Ile czasu potrzebujecie na uruchomienie tego radia? A ja na to, że 24
godziny. Byliśmy profesjonalnie przygotowani do podjęcia tego zadania. Mieliśmy niezbędny sprzęt, nadajnik i wszystko co trzeba. W sumie
nie mając jeszcze radia, mieliśmy już radio. I tak, przez trzy miesiące
nadawaliśmy testowy program z dawnego wieżowca TVP przy ulicy Niedziałkowskiego.

Otrzymane pozwolenie na emisję testową nie dawało żadnej gwarancji
uzyskania właściwej koncesji. Po kilku miesiącach pojawiła się w Szczecinie jeszcze jedna częstotliwość, docelowe 97,5 FM.
Radio SuperFM stanęło do rywalizacji z jedenastoma innymi projektami, wśród których byli m.in. potentaci z Grupy RMF, Eurozet i Agory.
Walka była zacięta, ale byliśmy dobrze przygotowani.
Nasz projekt oraz cały plan rozwoju spodobał się KRR`IT i 4 grudnia
2019 roku. Koncesja została przyznana. – Zadzwoniłem do Sławka
i powiedziałem mu co się stało – wspomina Jarosław Fengler. – Najpierw
po drugiej stronie słuchawki zapadła cisza, po czym Sławek stwierdził,
że póki nie zobaczy tego na stronach KRRIT to nie uwierzy.
– I zobaczyłem! Łapiąc się za głowę powiedziałem do siebie: „co ja narobiłem?” – dodaje z uśmiechem Sławomir Adamski. – Zareagowałem
tak, gdyż cały projekt radiowy był w sferze marzeń, nagle usłyszałem
od Jarka upragnione: „Mamy to”.
Zaczęło się organizowanie radia: miejsca, programu i zespołu – Radio
Super FM wprowadziło się do jednego z biur w kompleksie biurowym PAZIM, w centrum miasta. – Po tych 365 dniach nadawania jestem pewien
że dostaliśmy koncesję z trzech powodów – twierdzi Jarosław Fengler. –
Po pierwsze jesteśmy wiarygodni, po drugie jesteśmy szczecińscy, czyli
nie jesteśmy wydmuszką podmiotu sieciowego, a po trzecie staramy się
odpowiadać tym potrzebom, które mają w stosunku do tego projektu
mieszkańcy Szczecina. Oni nam dokładnie powiedzieli jakiego radia potrzebują i cały czas mówią.
Wychodzimy z założenia, że zawsze najważniejszy jest słuchacz. Z myślą o naszych słuchaczach codziennie przygotowujemy program Radia
Super FM. Nasze radio przede wszystkim podejmuje lokalne tematy.
Nie jest od nikogo zależne, czy będzie to frakcja polityczna czy korporacja – jesteśmy apolityczni, ale nie zamykamy drzwi przed nikim. Każdy może się u nas wypowiedzieć, pod warunkiem, że ten pomysł, czy
rozmowa będzie dotyczyła mieszkańców Szczecina – tłumaczy Jarosław
Fengler.

Zanim Radio Super FM oficjalnie zaczęło nadawać, ogłosiło na antenie
plebiscyt wśród słuchaczy. Zapytaliśmy ich, jaką pierwsza piosenkę
chcieliby usłyszeć – mówi Jarosław Fengler. – Wybór słuchaczy był jednoznaczny piosenka zespołu Hey i utwór „Teksański”. To pokazało, że
nasz projekt musi być szczeciński.
Dwudziestoczterogodzinny program przygotowywany jest w stu procentach przez szczecińską ekipę. Serwisy informacyjne przygotowuje
dwóch wydawców Anna Pałamar i Marek Mikulski. Szczecińskim wydarzeniom sportowym, a także istotnym dla Szczecina sprawom przygląda się i relacjonuje je na bieżąco Jakub Żelepień. – O poranku i po
południu wiadomości dla kierowców emitujemy co pół godziny – mówi
Jarosław Fengler – W paśmie porannym od 6:00-11:00 przedstawia je Sebastian Roszkowski, a w pasmie popołudniowym 13:00-18:00 Bartosz
Pietruszka.
– Jednym z filarów naszego programu są cykliczne audycje, które
z tygodnia na tydzień przyciągają coraz większe grono słuchaczy. Aktualnie największą popularnością cieszy się program, w którym uczymy
języka niemieckiego – dodaje Jarosław Fengler. – Drugi pomysł, który
wypłynął od duetu Sebastian Roszkowski i Daniel Trzepacz to „Pogoń
FM. W drodze do Europy”. Ten program to otwarcie się na środowisko
sportowców oraz przede wszystkim kibiców, którzy żyją na co dzień
futbolem i Pogonią Szczecin. Trzeci program, który bardzo dobrze się
przyjął to „Odkryj Szczecin na nowo”. Para przewodników Małgorzata
i Tomasz Dudowie, opowiadają o rzeczach nieoczywistych związanych
ze Szczecinem. Odkrywają historie tego miasta, która dla wielu z nas
jest zaskakująca.
Kolejne programy, które zaczęły zdobywać serca słuchaczy to dedykowana głównie paniom „Klinika piękna”, której motywem przewodnim jest medycyna estetyczna. – W ramach tej audycji spotykamy się
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tymi, którzy są uznani na rynku medycznym. Są to tacy wybitni lekarze jak prof. Jerzy Sieńko, dr Andrzej Dmytrzak czy prof. Jan Lubiński
– wymienia Jarosław Fengler. – Kiedy po dwudziestu latach wróciłem
do Szczecina, zauważyłem, że w Szczecinie jest bardzo dużo interesujących i przedsiębiorczych kobiet. Postanowiliśmy zrealizować program
cykliczny pn. „SuperKobieta w Super FM”. Pierwszą „SuperKobietą”
była Monika Pyrek – ambasadorka naszego miasta. Była także szczecinianka Anna Jurksztowicz, Sylwia Majdan, a w planach są Katarzyna
Nosowska, Agata Kulesza oraz wiele innych intersujących pań. Od października nawiązaliśmy współpracę z Wojciechem Wirwickim i jego portalem wszczecinie.pl. W ramach współpracy w piątki realizujemy wspólnie program o kulturze „18:03 zaprasza Andrzej Kochański”. To nowość
w Super FM – program można słuchać i oglądać na żywo w Internecie
– dodaje Jarosław Fengler.
Ważną częścią programu naszego radia jest muzyka, którą starannie
wybiera szef muzyczny stacji Sebastiana Roszkowski. To on bez przerwy śledzi nowości muzyczne i przegląda notowania światowych list
przebojów. Sebastian codziennie przygotowuje playlistę stacji oraz zarządza mediami społecznościowymi i stroną www.
Zespół radia tworzą nie tylko osoby, które można usłyszeć na antenie.
Radio to także zaawansowana technika mająca wpływ na jakość emitowanego dźwięku. W tym obszarze Maciej Kosmala nie ma sobie równych. Za wszelkie kwestie informatyczne i sieciowe odpowiada Piotr
Pilek – autor audycji Super Technologie w Super FM.
Radio Super FM czeka na was w eterze na 97,5FM, a ci którzy są daleko od Szczecina lub wolą nowoczesne media mogą słuchać na stronie
www.super.fm

autor: Aneta Dolega / foto: Karolina Bąk
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Niepoważna robota
Pewnego dnia ot tak po prostu postanowiła sobie popisać, wbrew opiniom, że w Polsce pisarza docenia się po śmierci. Bez znajomości niuansów
rynku i koneksji w wydawnictwie, ale za to z przekonaniem, że nadejdzie taki dzień, w którym o swoich książkach powie „praca”. Dziś, choć ma ich
na koncie 30, podobnie jak na początku czuje obawy, co będzie, gdy czytelnicy powiedzą, że poszło słabo. O zamiłowaniu do genealogii, szkockim
tytule rycerskim z Groupona, a także o różnych obliczach happy endu, sile rażenia pióra i social mediach nokautujących nierzetelnych wydawców
opowiada pisarka Magda Witkiewicz.
Jak się czujesz, widząc każdą kolejną książkę w Top 10 najbardziej
poczytnych tytułów?

Niezmiennie zaskoczona, że ludzie poświęcają swój czas, czyli to, co
mają najcenniejszego, aby spędzić ze mną kilka godzin. Gdy czasami policzę, ile książek jest sprzedanych, to jest coś niesamowitego.
Jaka to liczba?

Powyżej miliona egzemplarzy. Wielkie wyróżnienie, w życiu nie przypuszczałam, że wszystko tak się rozwinie.
Bycie w literackim czubie powoduje presję?

Tak, i dopiero zaczynam ją rozumieć. Szczęśliwie pisarze nie są tak
rozpoznawalni jak aktorzy. Zdarza się, że ktoś mnie zaczepi, powie coś
miłego, ale nie jestem zobligowana, aby być idealna. Mogę być sobą
czasem w dresie i z niedbale spiętymi włosami. Presja dotyczy również
odbioru książek, gdyby kolejna okazała się słaba, zmartwiłabym się.
Nie stanęłam w miejscu, próbuję nowych gatunków, w ostatnim czasie
wyszedł dobrze przyjęty thriller „Wizjer”. Piszę też książki dla dzieci,
więc pomimo że boję się nowych wyzwań, lubię je podejmować. Dlatego rozumiem tych na górze, borykających się z problemami psychicznymi, bo wchodzić na szczyt jest cudownie, ale gdy tam docierasz, apetyt
rośnie w miarę jedzenia i spadać jest trudno.
Do jakiego pułapu zmierzasz? Czym wyznaczysz siebie kompletną?

Czuję się kompletna, jestem bardzo zadowolona z tego, co osiągnęłam.
Kiedyś zapytano mnie, czym jest dla mnie sukces finansowy. Powiedziałam, że chciałabym móc wyjechać sobie do Paryża na weekend. Ot tak
po prostu! Ostatnio zdałam sobie sprawę, że mogę sobie na to pozwolić,
ale zupełnie nie wiem, dlaczego tego nie robię (śmiech).
Coś jeszcze?

Ekranizacje. Pierwsza się szykuje, niebawem ruszą zdjęcia do komedii
świątecznej „Uwierz w Mikołaja”, co dla mnie jest nobilitacją. Podobnie tłumaczenia na różne języki – planuję wydać w Niemczech „Jeszcze
się kiedyś spotkamy”. Wszystko, co osiągnęłam, zawdzięczam pracy,
w której wspierał mnie sztab ludzi, takich jak redaktorzy, korektorzy,
wydawnictwo i promocja. Czuję spełnienie i wiem, że nie byłoby tego
beze mnie, powtarzam to sobie w chwilach słabości i skrzydła wracają.
Poczucie, że podążamy dobrą drogą, dowartościowuje.
Co, jeśli ekranizacja poturbuje Twoje ego? Pisząc oczami wyobraźni, widzisz i dotykasz bohaterów – a tu w rolach głównych aktorzy,
którzy na starcie storpedują zamysł książki. Jak sobie poradzisz
z koncepcją reżysera?

Uważam, że każdy, kto lubi swoją pracę, powinien się znać na swojej
robocie. Ja piszę książki, ty robisz wywiady. Ja go autoryzuję, ale nie
wtrącam się do pytań, które przygotowałaś. Identycznie jest z moją
literaturą, wierzę, że ci, którym sprzedałam prawa do filmu, chcą
zrobić go jak najlepiej. Czytałam scenariusz do „Uwierz w Mikołaja”,
jest zmieniony w stosunku do książki, ale jestem zachwycona i przekonana, że osoba, która go pisała, zrobiła go najlepiej, jak potrafi i chce
odnieść sukces. Muszę zaufać. I nawet jeśli podczas castingu zostanie

31

wybrany aktor, którego ja nie lubię, to trudno, bo to reżyser ma przekonanie, kto powinien zagrać. Chciałam jedynie, aby akcja działa się na Kaszubach, niestety nie uda się z prozaicznej przyczyny – jest mała szansa na śnieg, więc historia rozegra się na południu. Producent docenia,
że się nie wtrącam, bo różnie bywa z pisarzami!

Widziałaś siebie jako poczytną pisarkę, gdy tworzyłaś pierwszą
książkę?

Zawodowo specjalizowałam się w analizie marketingowej, bardzo to
lubiłam. Pierwsza książka powstała, gdy byłam na urlopie macierzyńskim. Postanowiłam sobie popisać, chociaż wszyscy mi mówili, że to
trudne, że w Polsce się nie da wydać, trzeba mieć znajomości i że to
nierealne. Okazało się, że nie taki diabeł straszny.
Kto postawił na debiutantkę?

Szczecińskie wydawnictwo Moniki Szwai. Wysłałam do niej książkę
i po trzech godzinach dostałam odpowiedź: „Pani Magdo, tak bardzo się
śmieję, że nie mogę się uspokoić, więc jak mi się uda, napiszę więcej”.
Całość była niesamowita, bo ja bardzo lubiłam czytać książki pani Moniki, ceniłam ją jako pisarkę literatury obyczajowej, więc droga wydawnicza, którą otworzył mój debiutancki „Milaczek”, okazała się idealnym
zrządzeniem losu.
Wydałyście dwie książki?

Tak. Pamiętam, że swego czasu osobie odpowiedzialnej za marketing
w wydawnictwie pani Moniki powiedziałam, że chciałabym żyć z książek, utrzymywać się z pisania. Usłyszałam z pełnym współczucia spojrzeniem: „Wiesz, Magda, to się nie udaje w Polsce”. Po kilku latach spotkaliśmy się na targach i mówię: „A jednak!”. Marzenia się spełniają. Jeśli
człowiek czuje, że jest na właściwej drodze, to tak naprawdę otwierają
się wszystkie drzwi i wszechświat mu sprzyja.
Ile książek masz w dorobku?

Nie wiem (śmiech)! Myślę, że ponad trzydzieści, licząc z duetami, siedmioma książkami dla dzieci i opowiadaniami w antologiach. Dużo tego!
„Milaczka” zaczęłam pisać w 2007 roku, ukazał się w 2008, potem przestałam przywiązywać wagę do dat.
Pisarka, która rozumie kobiety?

Czuję, że rozumiem, od zawsze byłam osobą, której kobiety lubiły się
zwierzać, bo potrafiłam obiektywnie spojrzeć na wiele problemów
przyjaciółek. Za pomocą pytań umożliwiałam im dojście do pewnych
wniosków, które powodowały, że wiedziały, czego chcą. Myślę, że wszyscy potrafiący słuchać i obserwować mają taki dar.
Wnikliwej obserwacji, co widać na kartach Twoich powieści.

Prawdopodobnie. Pisarze chyba patrzą głębiej, widzą tę samą scenę
mocniej i wyraźniej, co każdorazowo uświadamiam sobie w rozmowach
z mężem.
Jak to jest być mężem znanej pisarki?

Zapytaj mojego męża (śmiech). Zdarzają mu się dziwne sytuacje, jak ta,
gdy był na pobraniu krwi pani spojrzała w papiery i zapytała: „Pan jest
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mężem tej Magdaleny Witkiewicz?”. Ma przeze mnie sporo przygód –
ostatnio na Facebooku opowiadam o nim „Mąż Bohater” i gdy załatwiał
jakieś sprawy urzędowe, pani spojrzała i wyrwało jej się: „O, mąż bohater”.
Znaczy sława go wyprzedza…

Jesteśmy inni, mnie nie przeszkadza, a wręcz lubię być w centrum
uwagi. Chociaż równie mi dobrze, gdy zaszyję się w lesie, pod kocem,
ale gdy trzeba maluję oko i jestem. Z kolei mąż odwrotnie, bardzo się denerwuje, gdy zmuszam go do zdjęcia na ściance na gali rozdania nagród
Empiku. Podobnie zdumiewają się dzieci, pytane, jak to jest mieć mamę
pisarkę – normalnie przecież. Obiektywnie zdaję sobie sprawę, że zadanie przed nimi niełatwe, moje życie jest nieuregulowane, nie idę rano do
pracy, nie wracam o 17 i nie siadamy wtedy do obiadu.
Pracujesz w dzień czy pomysły rodzą się nocą?

Kiedyś pracowałam głównie w nocy, ale od pewnego czasu zupełnie się
przestawiłam. Pandemia skierowała mnie na inne tory – wstawałam
rano, praktykowałam medytacje, ćwiczyłam jogę i o godzinie 7 byłam
gotowa do codziennych zajęć. Teraz trochę się popsułam i bardzo mi
tego brakuje, ale widzę, że nie potrafię już pracować w nocy. Piszę do 18,
ale gdy jest deadline, pracuję cały czas. Jak mam pomysł, flow z moim
tekstem, boję się przerwać, bo kolejnego dnia może już tego nie być.
Skąd czerpiesz inspiracje? Obserwacje przetwarzasz w głowie na
kanwę powieści?

Dokładnie przypomina to impuls Pomysłowego Dobromira albo Zaczarowanego Ołówka. Ktoś coś powie i ja wiem, że zrobiłabym książkę.
O, na przykład tato, chcąc posadzić drzewko czereśniowe, poprosił
ogrodnika, że tu jedno poproszę. A pan Jan na to, że czereśnie zawsze
muszą być dwie. W tym momencie pomyślałam, jakie to piękne, że aby
mogły dawać owoce, nie mogą być same, jak dwoje ludzi… i od razu we
mnie urodziła się historia. Czy jak podczas spotkania autorskiego, gdy
opowiadałam o mojej rodzinie i dziadku, który poszedł na wojnę w niemieckim mundurze, bo to był Grudziądz i 90% mężczyzn tak wyruszało, a babcia całe życie na niego czekała. Pomyślałam: „jaka to świetna
historia” i tak powstała książka „Jeszcze się kiedyś spotkamy”. Z kolei
w „Drzewku szczęścia” poruszam wątek komediowy, który powstał
z mojego zamiłowania do genealogii. Mojego tatę bawi, że dawniej ktoś
tam w rodzinie był niepiśmienny, a ja jestem pisarką! Podobnie męża,
który obserwował, jak poszukiwałam herbu, a on w swojej rodzinie miał,
więc stwierdził, że jakiś mezalians popełnił!
I jak tu teraz żyć?

Wystarczy kupić jedną stopę ziemi w Szkocji i już można się tytułować Lady. Ofertę znalazłam za 39 zł na Grouponie, więc mam to! A
tak serio, potrzebowałam tego do książki, w której 93-letnia staruszka stwierdziła, że ma chęć na herb, i tak wywiązała się fabuła. Trzeba
bacznie obserwować, bo nigdy nie wiadomo, jaka historia się przydarzy.
Dlatego też lubię otaczać się przedmiotami nawiązującymi do akcji powieści, jak paszport pełen pieczątek i wpisów wydany pewnej kobiecie
w Wolnym Mieście Gdańsku. Tak sobie legalnie uciekam w stronę marzeń, sama widzisz, że to niepoważna jest robota!
Ruszasz życiowe tematy, aby pomagać?

Skłaniać do przemyśleń. Kiedyś miałam problem, że piszę literaturę lekką i nie sięgam po nic ambitnego. Rozmawiałam o tym z Iloną Łepkowską, znaną ze scenariuszy lżejszych filmów i programów – powiedziała,
że chłopiec z zespołem Downa w „Klanie” zrobił więcej dla Polaków niż
trwające miesiącami kampanie. W mojej „Pierwszej na liście” mowa
o przeszczepie szpiku, odczarowuję, jak to wygląda i że nie powinniśmy
się ze strachu wycofywać. Zawsze solidnie przygotowuję się do pisania,
unikam błędów merytorycznych, a przecież nawet lekka książka może
przynieść ukojenie, jak w przypadku historii z Grudziądzem, gdzie opisywałam volksdeutschów zmuszonych wejść do Wehrmachtu.
Jedna z czytelniczek zwróciła się do mnie, dziękując, bo całe życie
myślała o swoim dziadku przez to źle, a przecież ci ludzie mieli prosty
wybór: ratujesz tak swoją rodzinę albo wszyscy zginiecie. Literatura
popularna jest w stanie pokazać, jak wygląda świat albo jak powinien
wyglądać.
W każdym pisarzu tkwi sporo geniusza i jeszcze więcej szaleństwa.
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Jak u Ciebie z proporcjami?

Geniusza? Tego nie wiem, ale szaleńca z pewnością. Od zawsze trudno
mnie było zaszufladkować.

Nie zawahałaś się użyć social mediów, aby przypomnieć o nieuregulowanych zobowiązaniach. Wymieniłaś dłużników z imienia i nazwiska. Odwaga czy desperacja?

Miałam jednego wydawcę, który nie wywiązywał się ze zobowiązań,
zresztą nie zrobił tego całościowo do tej pory. My, pisarze, mamy problem, że upominamy się o pieniądze, które zarobiliśmy. Wydawcy powinno być wstyd, że nie płaci, a nie nam. Zanim napisałam ten post,
próbowałam załatwić sprawę w inny sposób. Odbijałam się od ściany,
nie odbierano ode mnie telefonów, nie odpisywano na maile.
Kwestia mentalności wydawców, że pisarza nie traktują poważnie?

Mam wydawców, którym bardzo zależy, abym była zadowolona. W innych przypadkach działa to jak z ludźmi, są tacy i tacy. Nie tylko ja jestem poszkodowana przez tego wydawcę. Kilka dni temu koleżanka napisała podobny post, ten spowodował, że wydawnictwa się rozliczyły.
Coś poszło nie tak, skoro social media stały się platformą do windykacji.

Zdecydowanie, rozumiałabym grę wprost, że słuchaj, odroczmy płatność. Bardzo nie lubię, jak się mnie lekceważy, czuję się fatalnie, gdy dla
kogoś jestem nikim. Zmartwiło mnie to i upokorzyło. Wydawca do tej
pory nie powiedział „przepraszam”.
Jesteś z pokolenia sprzed internetu, a w social mediach czujesz się
jak ryba w wodzie, która z przekorą nie koloryzuje rzeczywistości
i nie używa filtrów. Strategia czy kolejny akt odwagi?

Najważniejszym wpisem, który opublikowałam, był post związany
z moją lipodemią. Bardzo dla mnie trudny – nie chcę umniejszać żadnej z chorób, ale na niektóre, jak chudość, wciąż jest moda. Jeżeli ktoś
jest otyły, ma grube nogi, skrzętnie to ukrywa. Rozmowa, opowiadanie
swojej historii daje innym poczucie, że mają obok sprzymierzeńca. Kiedyś napisała do mnie uczestniczka spotkania autorskiego, która zorientowała się, na jaką cierpię chorobę, kiedy tylko zerknęła na moje nogi
(ja jeszcze wtedy o niej nie widziałam). Sama była świeżo po diagnozie,
ale nie mogła do mnie podejść i powiedzieć: „Pani Magdo, ma pani lipodemię”, bo zrobiłaby mi przykrość. Przełamałam tabu, pokazałam
problem – nikt z nas nie ma wpływu na chorobę, sami skazujemy się na
wstyd, a tak nie powinno być. Lipodemia w Polsce nie ma nawet swojego numeru, zajmuje się nią dwóch chirurgów plastycznych w kraju. Mój
zawód umożliwia mi siłę rażenia, mogę wiele powiedzieć i nauczyć w
mało inwazyjny sposób. Robię to bardzo chętnie, ale muszę być do tego
przekonana.
Kto jest Twoim najwierniejszym czytelnikiem, a zarazem największym krytykiem?

Mama, nie należy do tych zadowolonych ze wszystkich dokonań dziecka. Potrafi powiedzieć, że nic specjalnego. Przy jednej z pierwszych
książek prosiłam ją o ocenę w internecie. Zadowolona zadzwoniła,
że zrobione. Patrzę i widzę 3 na 5. Pytam: „Mamo, dlaczego?” i słyszę,
że 5 na 5 oznacza wybitnie, a z całym szacunkiem, ale wybitne to moje
książki nie są (śmiech). Od pierwszego tytułu jest najwierniejszym kibicem i jako jedna z pierwszych dowiedziała się, że zaczynam pisać.
Książka bez happy endu będzie ukoronowaniem Twojej kariery?

Chyba nie, bo już „Wizjer” kończy się bez klasycznego happy endu.
Lubię dawać ludziom nadzieję, bo przecież w życiu jest tyle niewiadomych pięknych zakończeń. Chciałabym, aby książki odprężały, by drugiemu człowiekowi było wspaniale, bo to, co napisałam, go utuli albo wciągnie tak, że nie będzie mógł się oderwać, ale żeby na końcu uśmiechnął
się, czując, że był to świetny czas. W moich powieściach bywały sytuacje, że szczęśliwe zakończenia okazywały się inne, niż czytelnik sobie
wyobrażał. Jednak za każdym razem staram się pokazać, że nieważne,
w jakiej sytuacji jesteśmy, niebawem wyjdzie słońce.

rozmawiała: Dagmara Rybicka / foto: Piotr Manasterski / PORTfoto /
makijaż : Magda Purchla/ Face Art / fryzury: JoannaTyszer / Autorska /
Pracownia Fryzjerska / stylizacja: Magdalena Arulkiewicz /
miejsce : 4 Pokoje

33

Ludzie

Gotham ma Batmana, Szczecin –

BatMamę

U jednych osób wzbudzają strach i obrzydzenie, u innych fascynację. Nietoperze w naszej świadomości występują jako zwierzęta tajemnicze,
mroczne i niebezpieczne. Niestety te niesprawiedliwe opinie na ich temat wynikają z braku wiedzy, a także przesądów – ciągle pokutuje teza,
że wampiry miałyby się żywić ludzką krwią. Trochę dobrego dla tych, tak naprawdę niegroźnych ssaków, zrobił najsłynniejszy komiksowy superbohater, czyli Batman. Jego symbol, strój, gadżety, a także nocny tryb życia, zostały zainspirowane nietoperzami. Batman, który walczy ze złoczyńcami, raczej nie wybrałby na swoje alter ego zwierzęcia, które atakuje ludzi.

I tak komiksowe Gotham ma Batmana, a jak najbardziej realny Szczecin – BatMom. Barbara Górecka jako BatMama od ponad dziesięciu lat
ratuje te, pozostające pod ochroną, stworzenia. Pomysł by zająć sie nietoperzami pojawił się przypadkiem, pewnej zimowej nocy. – Pierwszy
nietoperz wpadł do naszego domu przez szyb wentylacyjny i narobił
sporo zamieszania – wspomina pani Barbara. – Obudził i przestraszył
moją córkę, ale jak się okazało, kiedy się uspokoiliśmy, że sam był bardziej przerażony niż my. Nie miałam serca go wyrzucać z domu z powrotem na mróz. Zaopiekowałam się nim, a później przekazałam Polskiemu
Towarzystwu Ochrony Przyrody Salamandra.
Jednak to co mało być jednorazowym incydentem, stało się normą.
– Po pierwszej wizycie nietoperza, nastąpiły następne – kontynuuje
opowieść pani Barbara. – Przez ten sam szyb zaczęły wlatywać kolejne nietoperze. No cóż, postąpiłam z nimi, podobnie jak z pierwszym,
i z czasem zaczęłam się do tego stanu rzeczy przyzwyczajać.
Tak bardzo, że to co na początku było tymczasową formą pomocy,
stało się życiową misją. – Jestem emerytowanym nauczycielem akademickim. Nie jestem ani naukowcem, ani chiropterologiem – wyznaje
pani Basia. – Zawsze lubiłam towarzystwo zwierząt. Psy, koty, czemu
nie nietoperze? Tak naprawdę to nie ja je wybrałam – tylko one mnie.
Pani Barbara ratuje nietoperze i pomaga im wrócić do ich naturalnego środowiska, pozostając cały czas w kontakcie ze specjalistami.
Całą wiedzę na ich temat zdobyła sama, czytając, rozmawiając z naukowcami, i po prostu poznając w praktyce ich tryb życia. We wszystkich jej działaniach towarzyszą jej dwa oswojone, urodzone w domu
nietoperze bliźniaczki – Kropka i Kreska, a także grupa wolontariuszy,
która je cyklicznie, szczególnie w okresie zimowym, dokarmia.
– Nietoperze to bardzo mądre zwierzęta, które się szybko oswajają
i przywiązują do ludzi – mówi BatMama. – One są zazwyczaj bardziej
przestraszone niż my. Tylko zarażone wścieklizną są niebezpieczne
dla człowieka, ale to jak każde chore zwierzę.
Karmienie nietoperzy odbywa się w domu pani Barbary. Wszyscy siadają przy stole, wokół którego a czasem po którym krąży kot, o dziwo przyjaźnie nastawiony do nietoperzy oraz pies. Nietoperze dostają
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wodę, suplementy, owady oraz robaki. Karmienie zaczyna się wieczorem, bo wtedy się budzą i czasem trwa do późna. Nie jest to trudna
czynność, trzeba być tylko delikatnym, gdyż nietoperze to raczej drobne stworzenia i kiedy im się z bliska przyjrzymy … całkiem słodkie.
U pani Basi każdy nietoperz ma imię, ma swój kocyk lub inny kawałek
taniny w którym śpi, karton lub klatkę. Niektóre są ciche i grzeczne,
niektóre lubią się złościć, ale w trakcie jedzenia się uspokajają.
Karmienie ich przypomina momentami opiekę nad małym dzieckiem.
Pani Barbara zdaje sobie sprawę z niesprawiedliwej opinii jaka krąży
o tych ssakach, dlatego oprócz ratowania im życia, zajmuje się także edukowaniem. Odwiedza, szkoły i przedszkola gdzie opowiada
dzieciom i młodzieży o swojej pasji. Zawsze towarzyszy jej Kropka
i Kreska. – Wiele informacji na temat nietoperzy jest nieprawdziwa.
Np. to że wplątują się we włosy czy, że piją ludzką krew – wymienia
BatMama. – Kiedy nietoperz wleci do mieszkania czy domu nie należy wpadać w panikę. Ona sam jest zdezorientowany. Wystarczy zostawić otwarte okno i zgasić światło. Sam znajdzie drogę do wyjścia.
Wiele osób nie wie, że są to zwierzęta chronione, do tego bardzo pożyteczne. Gdyby nie one już dawno zjadłyby nas komary!
Wszystkie nietoperze, które trafiają do BatMamy, finalnie wracają
na łono przyrody. Nie są już to przypadkowe okazy, które zgubiły drogę
do domu. Pani Basia uruchomiła telefon, który działa niemal 24 godziny na dobę. – Oczywiście jest to zajęcie nie tylko bardzo czasochłonne ale też wymaga nakładów finansowych. Ja jednak nie czerpię z tego
żadnych korzyści materialnych – podkreśla pani Basia. – Okazjonalne
wsparcie, które otrzymuję, przeznaczam np. na zakup pokarmu dla
tych zwierzaków, lub transport. Moi wolontariusze również pomagają
całkowicie z darmo. Dzięki mojej obecności w mediach społecznościowych (www.facebook.com/BAT.MOM.Szczecin) co raz więcej ludzi się
do mnie zgłasza z pomocą ale też wiedza na temat nietoperzy jest
coraz większa. To naprawdę miłe, inteligentne i pożyteczne zwierzęta.
Trzeba je tylko trochę bliżej poznać.

autor: Aneta Dolega / foto: Jacek Soroka

Ludzie

Maklakiewicz, Cybulski
i Krzysztof Jarzyna
ze Szczecina
Krzysztof Jarzyna ze Szczecina czeka już tylko na pozwolenie od wojewody. Florian Krygier oraz Zbigniew Cybulski i Zdzisław Maklakiewicz stoją,
ale w kolejce do realizacji. Nie wykluczone, że jesienią dołączy do nich Czesław Niemen. Tylko Paprykarz jest pewien swego i znowu pojawi się
latem. Nowe szczecińskie pomniki, które mają powstać w stolicy Pomorza Zachodniego. Dla jednych kicz, dla innych atrakcja. Ubarwią miasto, czy
je oszpecą?
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„A my, Polacy, my lubim pomniki” pisał przed laty wielki polski poeta
Konstanty Ildefons Gałczyński. Nie mylił się. Bardzo lubimy. Również
w Szczecinie. Choć na widok kilku z nich powinniśmy z zażenowania
i wstydu czerwienić się na twarzy oraz spuszczać wzrok. Czy kolejne,
które mają stanąć w stolicy Pomorza Zachodniego będą powodem
do dumy, czy też kolejnych szyderstw i tzw. „beki” na całą Polskę?
Jeden z takich pomysłów zgłoszono dwa lata temu do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego. Chodzi oczywiście o pomnik Szatana – „rogatego bóstwa na planie pentagramu i cyfr 666”, który (według projektodawców) miał stanąć na placu Adamowicza, przy CH Kaskada. Sytuację
jaka powstała po ujawnieniu tego pomysłu można streścić trawestując
fragment piosenki Wojciecha Młynarskiego: „Co to się działo, co się
działo!
Polski pół ze śmiechu sie skręcało. I skręciło by do końca biednych
ludzi, gdyby wreszcie się w mieście ktoś nie obudził”. Projekt na
szczęście nie przeszedł. Ale co się naśmiano z miasta i jego mieszkańców… Kilka nowych pomnikowych pomysłów pojawiło się wśród
propozycji najnowszej edycji SBO. Po raz kolejny wróciła idea wybudowania obelisku Czesława Niemena, który miałby stanąć w Teatrze Letnim. Wrzaski oburzonych i gorące emocje może na pewno wzbudzić propozycja rzeźby ku czci „Ofiar kościelnej pedofilii”.
Oba pomysły są na razie na etapie weryfikacji. Jeżeli przejdą ją pozytywnie trafią na listę projektów na które będą głosować szczecinianie.
Mają więc, póki co, szansę iść drogą dwóch pomnikowych projektów,
z poprzedniej edycji SBO, z których jeden wzbudził ogólnopolską sensację, podobną do tej z Szatanem i na pewno spowodował radość
u jednych, a zdumienie, oburzenie oraz zmasowaną krytykę u innych.
A już niedługo zagości na Łasztowni.
Szef wszystkich szefów

Bohaterem tego pomnika jest oczywiście Krzysztof Jarzyna ze Szczecina – Szef wszystkich Szefów z kultowej już komedii Olafa Lubaszenki pt. „Poranek kojota”. Stanie on na bulwarach po stronie Łasztowni,
na placu w pobliżu północnego cypla wyspy. Pozwolenie na montaż instalacji musi jeszcze wydać wojewoda, bo chodzi o nabrzeże i takie są
przepisy prawa. Ale urzędnicy z magistratu twierdzą, że to tylko formalność. Rzeźba została już odlana z brązu. Pomysłodawcą jej stworzenia
jest Paweł Krzych – szczeciński bloger. Jego projekt wygrał głosowanie
w SBO 2019. I kiedy ujawniono wyniki głosowania wybuchła w mieście
prawdziwa wrzawa.
– Uważam, że coś, co w zamierzeniu inicjatorów miało być żartem za
pieniądze publiczne (dość słabym zresztą), w obecnej sytuacji – pandemii koronawirusa – staje się szyderstwem. Realizacja tego niewydarzonego projektu urąga zdrowemu rozsądkowi i poczuciu elementarnej
przyzwoitości. Ma charakter żenującego dowcipu w czasach, gdy ograniczamy wydatki na dużo poważniejsze inwestycje – pisała w interpelacji do prezydenta Szczecina radna Edyta Łongiewska-Wijas.
Mimo krytyki z różnych stron miasto wdrożyło ten projekt i przeprowadziło konkurs. Wygrał pomysł Ewy Bone i Ewy Kozubal. Ich Krzysztof
Jarzyna jest cały w czerni, z charakterystycznym neseserem w ręku.
W miejscu twarzy ma pustą przestrzeń. Są tylko ciemne okulary.
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Dzięki temu każdy będzie mógł stanąć za postacią i zrobić sobie zdjęcie
i być Szefem wszystkich Szefów.
Siła tradycji

Kolejny pomnik, który powstanie w Szczecinie upamiętnia postać kultową dla pewnej części mieszkańców Szczecina. Kibiców Dumy Pomorza, czyli MKS Pogoń i założyciela tej drużyny Floriana Krygiera. Jego
imię nosi już jedna z ulic w mieście oraz stadion przy ulicy Twardowskiego. Ale kibice uznali, że Floriana Krygiera ciągle za mało w Szczecinie. Dlatego do SBO 2020 zgłosili pomysł budowy pomnika założyciela
ogoni. Zwarli szyki, zmobilizowali się i … wygrali. Ich pomysł zdobył 11
507 głosów. Wyprzedził drugi na podium projekt rewitalizacji otoczenia
Wieży Bismarcka oraz pomysł rekonstrukcji sławnego przedwojennego
szczecińskiego pomnika – Sediny. Obelisk Floriana Krygiera ma stanąć
przed wejściem do nowego stadionu piłkarskiego. I raczej nie wzbudzi
on kontrowersji. Bo któż chciałby i śmiałby się narazić na gniew kibiców
Pogoni Szczecin dla których ta instalacja może być świętością i miejscem przyszłych pielgrzymek.
Kontrowersje i prawdziwy wodospad emocji wzbudziła za to instalacja, którą ustawiono tak trochę po cichu w październiku 2020 roku na
placu Gryfitów, za Starą Rzeźnią, na Łasztowni. To pomnik „Paprykarza Szczecińskiego” – kultowej potrawy lat 60, 70, 80 ubiegłego wieku.
Bez niej nie mógł się odbyć żaden biwak, rajd, wyjazd turystyczny, obóz,
kolonia. Teraz, to nawet potrawa regionalna produkowana przez każdą
szanującą się knajpę na Pomorzu Zachodnim. W latach 60. XX wieku
w PPDiUR Gryf stworzono recepturę kultowego paprykarza. Spadkobiercą firmy jest spółka Gryf Nieruchomości. Z jej inicjatywy w zeszłym
roku przy Starej Rzeźni pojawiła się kilkumetrowa instalacja przedstawiająca wielką puszkę z charakterystycznym żółtym napisem na
czerwonym tle a. I od razu stała się sensacją. Wieść o niej rozeszła się
z szybkością błyskawicy po całym kraju. „Zagotowało się” w mediach,
Internecie i Facebooku. Od szyderstw i kpin z jakości wykonania po głosy uznania za pomysł. Instalacji tej swój felieton radiowy (pozytywny)
poświęcił nawet znany satyryk Tomasz Olbratowski. Szczecinowi przybyła kolejna atrakcja turystyczna, ludzie chętnie się np. fotografowali
na jej tle. Ale pomnik stał bardzo krótko. W grudniu został zlikwidowany. Bo okazało się, że ta artystyczna instalacja znalazła się na terenie
objętym ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków. I nie mogła stać
tam bez jego zgody. Dlatego ją zdemontowano. Mimo to pomnik wielu
osobom w mieście nie dawał spokoju m.in. kilku szczecińskim radnym.
Przypomina mi to pomnik kartofla odsłonięty w latach 80. w Biesiekierzu. To kicz bez żadnych wartości artystycznych. W tamtych czasach
władza tak operowała sądząc chyba, że społeczeństwo niczego bardziej
ambitnego nie zrozumie. Pasztecik Szczeciński to też jest nasz symbol.
Dlaczego nie ustawimy takiego tłustego, ociekającego tłuszczem, wielkiego, brązowego pasztecika? – grzmiała radna Dominika Jackowski
w jednej z rozgłośni radiowych. Podobnego zdania był Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski, który stwierdził, że "dosłowność
tego czegoś rozsadza nawet definicję kiczu". Odmiennego zdania był za
to radny Robert Stankiewicz. W sprawie pomnika przygotował nawet
specjalna interpelacje do prezydenta Szczecina.
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Zwracam się z prośbą aby pomnik „Paprykarza Szczecińskiego”, który
w pełni popieram w formie i treści umiejscowić na Bulwarach Szczecińskich. Tak zasłużony „obywatel” naszego miasta zasługuje na bardziej
godne i reprezentacyjne miejsce (jak w załączeniu). Dodatkowo z myślą
o zwiedzających i osobach w młodszym wieku tuż obok pomnika powinna pojawić się estetyczna tablica informująca o historii produktu jakim
był i jest paprykarz szczeciński. Natomiast tym, którzy twierdzą, że to
kicz życzę więcej poczucia humoru, dystansu do siebie i naszej oryginalnej szczecińskiej rzeczywistości. (…) W dobie niedożywienia i permanentnie pustych półek w czasach PRL-u, paprykarz oddał bezcenne
żywieniowe usługi naszemu narodowi. Humorystycznie i przewrotnie
można zatem stwierdzić, że gdyby nie Paprykarz Szczeciński losy Polski
i Europy potoczyłyby się dramatycznie inaczej – pisał radny.
Ale wiosną tego roku okazało się, że pomnik paprykarza legalnie wróci
na plac Gryfitów. Bo spółka Gryf Nieruchomości, wystąpiła o zgodę na
przywrócenie obiektu. Zgoda została wydana pod pewnymi warunkami
tj. jako instalacja okolicznościowa (związana z jubileuszem firmy) ma
mieć charakter tymczasowy. Ekspozycja ma mieć miejsce wyłącznie
w okresie letnim (sezon 2021 i 2022) i nie być trwale powiązana z gruntem. Miejski Konserwator Zabytków uznał, że instalacja jako atrakcja
turystyczna, czasowo i nietrwale ingerująca w przestrzeń, jest dopuszczalna po spełnieniu w/w warunków – informowały służby prasowe
Urzędu Miasta Szczecin.
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Wiata z gwiazdami

Od kilku lat Szczecin czeka na jeszcze jeden pomnik. Jego bohaterami
są dwaj wybitni polscy aktorzy – Zbigniew Cybulski i Zdzisław Maklakiewicz. W ten sposób ma zostać upamiętniony słynny film pt. „Cała
naprzód”, który nakręcono w stolicy Pomorza Zachodniego w latach 60
ubiegłego wieku. Obaj aktorzy grali w nim główne role. Rzeźba także
ma stanąć Łasztowni. Będzie przedstawiać wiatę ze sprzętem przeciwpożarowym, która skrywa przed deszczem dwie legendy polskiego
filmu – Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza. To charakterystyczna scena z filmu pt. „Cała naprzód” – czarno-białej, awanturniczo-przygodowej komedii o morzu i marynarzach nakręconej m.in.
w Szczecinie oraz egzotycznych portach Afryki Zachodniej. Pomysł
stworzenia pomnika w listopadzie 2017 roku przedstawił wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera. I od tej pory czeka na realizację. W
maju 2019 roku podpisano umowę na wykonanie rzeźby. Miałaby stanąć
na Nabrzeżu Celnym. Kilka tygodni potem miasto informowało, że pomnik jest w fazie projektowania i zgodnie z przyjętym harmonogramem
powinien być gotowy do końca 2019 roku. Nie ma go do tej pory.

autor: Dariusz Staniewski / foto: Paprykarz – Robert Stachnik, Krzysztof Jarzyna – materiały UM, Florian Krygier – wizualizacja z projektu
SBO, Cybulski i Maklakiewicz – Encyklopedia Pomorza Zachodniego
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Terenowe Disco
dla każdego

Moc silnika: 300KM

Prędkość maksymalna: 201 km/h
Przyśpieszenie: 7,3-100 km/h[s]
Średnie spalanie: 9,1 / 100 km

Brytyjska terenówka, którą wjedzie się dosłowne wszędzie, a której wielbicielką jest królowa Elżbieta II. Samochód, który pierwotnie
powstał dla angielskich rolników, a finalnie stał się oznaką luksusu i prestiżu. Land Rover bardzo szybko wyjechał daleko poza swoje właściwości terenowe.

Pierwszy model powstał w 1947 roku i był dziełem dwóch braci.
Ponoć Maurice Wilks i jego brat Spencer sylwetkę pierwszego modelu
narysowali na walijskiej plaży. W każdym bądź razie chcieli stworzyć
auto, które by ułatwiło pracę angielskim farmerom i było świetnym towarem eksportowym. Tak powstał pierwszy prototyp o nazwie Center
Steer. Samochód w szybkim czasie zyskał popularność nie tylko wśród
rolników ale także drobnych przedsiębiorców i służb państwowych.
Zachwycili się nim klienci Afryki i Azji. Land Rover jeszcze nie był marką
a samochodem na tyle prostym w obsłudze, że w razie usterki mógł go
naprawić nawet średnio uzdolniony mechanik. Land Rover Series I był
produkowany w takiej wersji od 1958 roku i z każdym rokiem był coraz
bardziej modyfikowany aż nastał 1970 rok i pojawił się Range Rover.
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To auto, które przestało być modelem wyłącznie dla ludzi pracy. To limuzyna, którą mieli jeździć lordowie, co też się wkrótce stało.
Interesujący nas model Discovery nazywany potocznie „Disco” po raz
pierwszy został zaprezentowany w 1989 roku i był czymś pomiędzy autem terenowym, a luksusowym. Do jego popularności przyczyniały się
sukcesy tego modelu na rajdach z cyklu Camel Trophy. Aktualnie mamy
do czynienia już z piątą generacją Disco.
Nowy Land Rover Discovery to po prostu wszechstronny, wygodny
i ładny siedmioosobowy SUV klasy Premium. Auto rodzinne, terenowe
i limuzyna w jednym. Na wycieczki, dzikie wyprawy i kolację w dobrej
restauracji. Poza muskularną sylwetką, naszą uwagę zwrócą oryginalnie zaprojektowane zderzaki, obręcze kół i tylne światła. W środku

Motoryzacja

jest wygodnie i praktycznie. Auto ma 172 litry pojemności i opcjonalny
trzeci rząd foteli. To świetna opcja, jeśli planujemy podróż z maksymalnie siedmioma osobami. Dodatkowo, dzięki układowi stadionowemu
i podgrzewanym siedzeniom we wszystkich rzędach, każdy może cieszyć się widokiem na drogę i to w komfortowych warunkach. W nowym
Land Roverze jest miejsce na wszystko: od kieszeni w drzwiach
po ukryte schowki, od wielu punktów ładowania USB-C po możliwość
konfiguracji foteli w drugim i trzecim rzędzie za naciśnięciem jednego
przycisku. Oprócz tego, na elektrycznie zamykanej gestem ręki klapie
bagażnika, można śmiało usiąść. Kierowca, tak jak pasażerowie również może się cieszyć z jego możliwości. Przed sobą ma cyfrowy wyświetlacz kierownicy, 10 calowy ekran dotykowy, analogowe wskaźniki
kierowcy z centralnym wyświetlaczem TFT, cyfrowe radio DAB, Apple
Car Play i Android Auto. Kiedy z trybu podróżniczego czy jazdy po mieście chce się przerzucić na survival, to w dopasowaniu się do najbardziej
wymagających warunków panujących na danym terenie, pomoże mu
system Terrain Response 2. Monitoruje on warunki na drodze lub w terenie i wybiera jeden z czterech, najbardziej odpowiednich trybów jazdy. Kolejnym udogodnieniem jest technologia ClearSight, czyli system
kamer dzięki którym można kontrolować maskę pojazdu oraz wyświetlać auta i koła podczas jazdy. Kolejnym jest czujnik przeprawy przez

wodę, który pomoże i ostrzeże nas, kiedy głębokość brodzenia dojdzie
do maksymalnego dla nas poziomu. Oczywiście przy tym wszystkim Discovery jest pojazdem szalenie bezpiecznym.
Land Rover Discovery uzyskał pięciogwiazdkową ocenę bezpieczeństwa w testach Euro NCAP. Posiada m.in. system hamowania awaryjnego, kamerę cofania, system wykrywania ruchu przecinającego drogę
cofania, tempomat z ogranicznikiem prędkości, asystenta pasa ruchu,
czujnik bezpiecznego wysiadania dla pasażerów z tyłu, system rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości
i asystenta martwego punktu. Dodatkowo bezpieczeństwo zapewni
osiem poduszek powietrznych.
Historia Land Rover'a sięga II wojny światowej. Firma Rover, była wtedy na skraju bankructwa i szukała sposobu, żeby powrócić na rynek.
I tak powstał, wspomniany na początku artykułu, pomysł stworzenia
prostego i niezniszczalnego samochodu terenowego, który pozwoliłby
odzyskać pozycję na rynku i zdobyć fundusze na budowę aut osobowych. Pomysł okazał się jednym z lepszych w historii motoryzacji.
Land Rover Discovery jest już dostępny w Bońkowscy British Auto
do jazd testowych i w finansowaniu Arval.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

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

Ryzykowne,
kontrowersyjne,
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jedyne Porsche

928 GTS

Tom Cruise, zanim zobaczyliśmy go w słynnym „Top Gun”, zagrał w filmie, który dziś uważany jest za kultowe dzieło
lat 80. Chodzi o „Ryzykowny Interes”, komedię o pewnym chłopaku, który poznając dziewczynę lekkich obyczajów,
pod nieobecność rodziców, urządza w domu… dom publiczny. Do historii kina przeszło kilka scen z tego filmu, m.in.
ta gdzie główny bohater tańczy i śpiewa, ubrany jedynie w koszulę i skarpetki muzyka Tangerine Dream i Porsche 928,
w wersji z 1979 roku. W scenach z samochodem wystąpiło tak naprawdę kilka modeli tego auta, ale jeden z nich, należący
później do samego Cruise’a, został sprzedany na aukcji Barrett-Jackson Houston za… 1 980 000 dolarów.

Nie bez powodu przypominamy ten film i ten samochód. Otóż Porsche
928, a dokładnie 928 GTS z 1994 roku jest naszym dzisiejszym bohaterem. Do tego dość nietypowym, gdyż jest to prawdopodobnie jedyny
w pełni odrestaurowany egzemplarz na świecie. Choć nie jest tak ujmujący jak jego poprzednik z lat 70., to przykuwa uwagę. Za jego piękny
powrót do życia odpowiedzialne jest szczecińskie Aristoclassics. – Porsche 928 GTS to najmocniejsza odmiana silnikowa modelu 928, który
był produkowany w latach 1977-1995. Ten model – choć dzisiaj możemy
podchodzić do tego z dużym dystansem – miał zastąpić model 911, który mimo że jest podstawą istnienia marki, wówczas był uważany za dopracowany i wyczerpany technologicznie na tyle, że nadeszła potrzeba
na coś nowego, świeżego – tłumaczy Stanisław Gliński z Aristoclassics.
– Porsche wówczas stwierdziło, że czas aby ich flagowy model był luksusowym sportowym coupe z dużym silnikiem o układzie V8.
928 w przeciwieństwie do modelu 911, ma silnik z przodu. Skrzynia biegów jest umiejscowiona na tylnej osi. Taki układ jest nazywany transaxle i dzięki niemu samochód ma idealny rozkład masy. Wersja GTS
została zaprezentowana w roku 1992 i była obecna do zakończenia
produkcji modelu. – Nasz egzemplarz został wyprodukowany w 1994
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roku – mówi Stanisław Gliński. – Samochód jest wyposażony w silnik
5.4L i dysponuje mocą 350 koni mechanicznych. To przekłada się na
przyspieszenie do pierwszej setki w czasie 5,7 sekundy oraz prędkość
maksymalną na poziomie 275 km/h. Wersję GTS poza największym
i najmocniejszym silnikiem, wyróżniało się m.in. szersze nadwozie, większe hamulce oraz czerwona listwa z napisem „Porsche”, łączącą tylnie
światła niemal w całość i nadającą niezwykle szerokiemu i spłaszczonemu tyłowi auta najwięcej regularności wśród odmian modelu.
Model, który prezentujemy przyjechał do Szczecna do renowacji z Anglii. – Był w niezłym stanie, ale posiadał trochę rdzy. Samochód został
rozebrany do najmniejszej śrubki i po naprawach blacharskich został
na nowo polakierowany w oryginalny kolor, łącznie z podwoziem – wymienia Stanisław Gliński. –Wnętrze jest nowe z kompletnie zmienioną
kolorystyką według naszego pomysłu. Poza tym silnik i skrzynia biegów
są po kapitalnym remoncie, a zawieszenie i wiele innych elementów samochodu jest nowych lub odrestaurowanych. Obecnie jest on w stanie
dorównującym fabrycznemu, choć myślę że komora silnika i wnętrze
wygląda lepiej, a na pewno bardziej zjawiskowo.

Motoryzacja

W czasie renowacji tego modelu starano się oddać najpełniej jego ducha i epokę z której pochodzi. – Jednym z istotnych szczegółów i ciekawostką jest to, że poza zamontowaniem przez nas nowego i bardziej
wydajnego systemu audio, stare radio zastąpiliśmy nowym współcześnie produkowanym modelem od Blaupunkt – wyjaśnia Stanisław Gliński. – Wygląda ono jak oryginalnie montowane w Porsche, ale wyposażone jest w systemy które są na wyposażeniu nowych samochodów,
m.in. w system bluetooth. Jest to idealny balans zachowania klasycznego wyglądu i nowoczesnej użytkowości.
Egzemplarz, który trafił do Szczecina jest najprawdopodobniej jedynym
w pełni odrestaurowanym na świecie. – Nie znalazłem ani nie słyszałem
o innym kompleksowo odrestaurowanym GTS-ie, choć na pewno niejedno Porsche 928 było przez swojego właściciela odświeżane, bardziej lub
mniej – stwierdza Stanisław Gliński. – Może się to brać z faktu, że model
ten jest wciąż dość kontrowersyjny i mimo uznania wielu miłośników,
ma wciąż także wielu przeciwników. GTS’y potrafią osiągać wysokie
ceny sprzedażowe, ale wciąż nie mogą równać się chociażby z Porsche

911. Dla części osób taka inwestycja w renowację myśląc o zysku, jest
po prostu ryzykowna. Powoduje to, że ciężko jest nasz egzemplarz dobrze wycenić, chociaż docelowo i tak trafi pewnie do wyjątkowego miłośnika tej marki. Tymczasem, bardzo możliwe, że po powrocie do Anglii
dostanie swoje miejsce w londyńskim centrum Porsche, gdzie będzie
można go podziwiać.
Wspomniany na początku przez nas model 928 co prawda został sprzedany za zawrotną sumę ale być może jego wartość podbiła jego filmowa
rola i osoba właściciela. Chociaż z drugiej strony, może ktoś zwyczajnie
docenił ten model Porsche, widząc w nim coś wyjątkowego. Nie każdy
w końcu ekscytuje się ciasną 911- tką… Czy podobny los czeka wersję
GTS z 94 roku? – W związku z tym, że najprawdopodobniej jesteśmy
pierwsi, którzy się nim zajęli, to kto wie – może zapoczątkujemy trend
restaurowania tego modelu – dodaje na koniec, śmiejąc się Stanisław
Gliński.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz

Dawny blask na nowo

Jedną z rzeczy charakterystycznych dla Szczecina, są piękne kamienice, które coraz częściej otrzymują drugie życie. Tak się stało z historyczną kamienicą
Dohrna, znajdująca się przy ul. 3 Maja 22, obok pl. Zawiszy. Ten neorenesansowy budynek powrócił do dawnego blasku dzięki pracowni IDS Architekci.
Teraz znajduje się w nim czterogwiazdkowy Hotel Focus.

Cała inwestycja polegała na przebudowie dwóch
budynków. Jednym z nich jest wspomniana narożnikowa kamienica, okazała rezydencja miejska,
która powstała w drugiej połowie XIX wieku. Swoją nazwę wzięła od nazwiska pierwszego właściciela – Carla
Antona Dohrna, słynnego entomologa, doktora nauk
przyrodniczych i podróżnika. Rezydencja przetrwała
wojnę, wypaleniu uległa tylko część dachu. Po wojnie
budynek zabezpieczono i od 1946 r. mieściła się w nim
przychodnia kolejowa. W późniejszych latach Kamienica Dohrna była własnością PKP. – Jednym z głównych założeń przy powstawaniu projektu przebudowy
i rozbudowy obiektu było wyeksponowanie istniejącej historycznej ceglanej elewacji. Wszystkie pozostałe fragmenty budynku miały stanowić tło dla dominującej elewacji narożnikowej. Podziały szklanej
nadbudowy nawiązują do podziałów elewacji istniejącej, dzięki czemu zarówno historyczne jak i nowo projektowane elementy budynku stanowią spójną całość.
Dużym wyzwaniem okazało się wpisanie pokojów hotelowych spełniających wymagania czterech gwiazdek
w istniejącą strukturę elewacji. – Okna musiały pozostać
w obecnych miejscach – dodaje Katarzyna Sawicz z IDS
Architekci.
Bryła została podzielona na trzy części – ceglaną, czarną,
która wydobywa elewację ceglaną na pierwszy plan, oraz
szklaną nadbudowę. Projektanci IDS Architekci zaprojektowali również zewnętrzne oświetlenie elewacji, podkreślające niepowtarzalny charakter budynku, co warto
zobaczyć wieczorem. Swojego zachwytu nie ukrywa
dyrektor Hotelu Focus: – Historyczna elewacja idealnie
wpisuje się w nowe elementy i oddaje ducha tego miejsca – mówi Łukasz Cieślak. – Również wnętrza nawiązują
do historii, m.in. klatka schodowa, duże lobby i recepcja.
Wszystkie pomieszczenia i pokoje są wysokie, a kolory
całego obiektu można śmiało nazwać… dystyngowanymi. Hotel pasuje do tych murów.
Niezmiernie nas cieszy, że Szczecin wzorem innych
miast europejskich takich jak Berlin, Paryż czy Wiedeń
jest miastem otwartym na odważne projekty architektoniczne łączące tkankę historyczną z nową formą. Obecnie ta formuła doskonale sprawdza się we
wszystkich dziedzinach sztuki – mówi Maciej Panek
z IDS Architekci.

ad/ foto: materiały promocyjne

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

Pokój dziecka na lata
– pięć wskazówek aranżacyjnych
Aranżacja pokoju dziecięcego stanowi duże wyzwanie. Bo zainteresowania najmłodszych dynamicznie się zmieniają. Jak więc znaleźć złoty środek? Najlepiej zaprojektować wnętrze w taki sposób, by rosło razem z dzieckiem. Warto też postawić na uniwersalną bazę, którą można poddawać metamorfozom za pomocą dodatków czy dekoracji. To odgrywa szczególną rolę na etapie, gdy pokój typowo dziecięcy zamienia się w lokum
nastolatka.
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Urządzając pokój dziecka, można wybrać dwa główne scenariusze projektowe. Pierwszy to maksymalne dostosowanie wystroju do wieku
oraz zainteresowań dziecka. W efekcie może powstać wnętrze kolorowe, bajeczne, pełne nietypowych form i gadżetów. Przynosi to dużą radość dziecku, jednak nie jest rozwiązaniem na lata. Wystarczy, że zmienią się upodobania – wtedy pieczołowicie skomponowana aranżacja
musi przejść gruntowną metamorfozę. Dlatego warto wziąć pod uwagę
także drugą drogę, czyli poszukiwanie stylistyki oraz typów mebli, które dobrze przejdą próbę czasu. O wiele łatwiej i niższym kosztem wymienić zabawki, przemalować ściany czy dobrać dekoracje niż na nowo
planować podstawowe wyposażenie.
Uniwersalne tło

Proste, geometryczne formy i stonowane kolory – taką aranżacyjną
bazę można swobodnie rozwijać, łatwo też poddaje się modyfikacjom.
W warstwie barwnej warto postawić na biel, szarość, jasne odcienie
drewna, pastele. Trzeba tu pamiętać, że np. różowe łóżko dla dziewczynki już niekoniecznie będzie się podobać nastolatce, stąd lepszą
opcją jest kolorystyka neutralna. W operowaniu barwami warto zachować odrobinę umiaru także dlatego, że zbyt wiele bodźców wizualnych
w pokoju może zakłócać sen albo koncentrację podczas nauki. Już sama
obecność zabawek wprowadza do wnętrza solidną dawkę różnorodnych barw
Kolorowe akcenty

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wyrazistej barwy tylko na jednej ścianie bądź wsparcie się dodatkami, dekoracjami czy wyróżniającymi się meblami. Świetnie w tej roli odnajdą się chociażby dodatkowe
fotele, krzesła, lampy, a także tkaniny – pościel, poduszki, zasłony. Najbardziej uniwersalne są kolory chłodne i pastelowe, które kojąco działają na psychikę. Nie trzeba się przy tym bać wychodzenia poza schematy
– np. niebieski kolor to niekoniecznie jedyna słuszna opcja w przypadku
pokoju chłopca.
Meble dla dziecka i nastolatka

Najwygodniejszym i najbardziej ekonomicznym wariantem są meble,
które rosną razem z dzieckiem. Dlatego np. w przypadku łóżka dobrym
rozwiązaniem jest większy, bardziej „dorosły” model. Warto też kreatywnie podejść do tematu – przydadzą się wysuwane miejsca do spania (np. do przenocowania przyjaciela), schowki czy szuflady. A jeżeli pokój jest nieduży, dobry wybór stanowi łóżko piętrowe, łóżko na antresoli
z biurkiem bądź szafką w dolnej części albo model chowany w szafie.
W ten sposób w ciągu dnia niejako uwalnia się dodatkowe miejsce na zabawę i inne dziecięce aktywności. Z kolei w przypadku biurka świetnym
wyborem są meble z regulowaną wysokością blatu, co pozwala dostosować je do wzrostu dziecka na każdym etapie jego rozwoju. Idealnie
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sprawdzają się też dodatkowe schowki w blacie lub w jego okolicach,
a także skrytki i szafki. Trzeba bowiem pamiętać, że zarówno młodsze dziecko, jak i nastolatek musi mieć pod ręką nie tylko komputer,
lecz także liczne przybory oraz akcesoria do nauki.
Podział na strefy

Czytelny podział na strefy w pokoju dziecka z jednej strony zapewnia
harmonię wystroju, a z drugiej – możliwość przeprowadzania szybkich
zmian. Przykładowo, strefę zabawy kilkulatka łatwo przekształcić
w miejsce spotkań z przyjaciółmi dla starszego dziecka. Wystarczy jedynie dodać nowe elementy, np. meble pomocnicze (niewielkie fotele,
pufy, stoliki). Z kolei inne dobrze zaplanowane strefy, taka jak wypoczynku (łóżko) czy nauki (biurko z krzesłem), z powodzeniem sprawdzą
się w tej samej wersji przez kilkanaście lat. Podobnym uniwersalnym
rozwiązaniem są zabudowy oparte na prostych formach oraz gładkich
frontach, czyli strefa przechowywania. Warto je optymalnie zaplanować zwłaszcza w trudnych aranżacyjnie miejscach – w pobliżu drzwi
(tam gdzie nie zmieści się łóżko) czy pod skosami w przypadku pokoju dziecka na poddaszu. Godne polecenia są półki i schowki częściowo
otwarte, co pozwala efektownie eksponować zabawki, a później – ulubione gadżety i dekoracje.
W dobrym świetle

Oświetlenie jest tym elementem pokoju dziecka, na który należy zwrócić szczególną uwagę. Gdy dziecko jest małe, przyda się zwłaszcza
lampka nocna emitująca miękkie, łagodne światło, które będzie sprzyjać spokojnemu zasypianiu. A na etapie szkolnym istotna jest lampka
biurkowa o świetle jaśniejszym, dobranym z myślą o nauce. Taki typ
oświetlenia przyda się również w okolicy łóżka, jeśli dziecko już nieco
podrośnie. Nauka i czytanie w łóżku to jedna z typowych aktywności
nastolatków. Co ważne, wyróżniające się lampy doskonale łączą w sobie funkcje praktyczne i dekoracyjne. Abażury w formie baloników albo
lampa sufitowa samolot doskonale wpiszą się w wystrój pokoju dziecka
na lata.
Jak przełożyć te wskazówki aranżacyjne na prawdziwe wnętrza dla najmłodszych? Warto śledzić stronę internetową Domoteki, która co pewien czas proponuje bezpłatne, inspirujące webinaria i warsztaty online. Plan webinarów i warsztatów Domodesign dostępny jest na stronie:
https://domoteka.pl/domodesign. Gotowe pomysły na aranżację pokoju
dziecięcego czekają również w nowym katalogu Domoteki: https://domoteka.pl/katalog–2021. Ma on formę interaktywną i prezentuje ofertę
produktową w inspirujących zestawieniach z wszystkimi potrzebnymi
informacjami.

Design

Klosze, Karolina Sulej

Światło na młody design
Dorasta nowe pokolenie projektantów, które specjalizuje się we wzornictwie przemysłowym i rzemieślniczym, łączącym ze sobą nowoczesne
technologie z tradycyjnymi technikami.
Taką grupę młodych twórców spotkamy na Wydziale Wzornictwa szczecińskiej Akademii Sztuki. Pod okiem wykładowcy i znanego projektanta
Maciej Karpiaka stworzyli autorskie projekty opraw oświetleniowych
z trójwarstwowego szkła opalowego, łącząc ze sobą zaawansowane
technologie prototypowania z rzemieślniczymi technikami dmuchania
szkła metodą rotacyjną.
Projekty zostały najpierw przygotowane w pracowni Projektowania
Multidyscyplinarnego i skonsultowane z laborantami z Centrum Przemysłów Kreatywnych a następnie trafiły do Pieńskiej Huty Szkła „Łużyce”. – Nie wiedzieliśmy, z czym nam przyjdzie się zmierzyć. Każde z nas
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wybrało innego rodzaju inspiracje a efektem tego było dziesięć odmiennych projektów form. – mówi Paweł Janicki, jeden z młodych projektantów. – Ilość satysfakcji jaka przyszła po zakończeniu naszych projektów
jest nie do opisania. Cieszymy się, że już na etapie studiowania możemy
doświadczać tego jak wspaniałym uczuciem jest powoływanie swoich
projektów do życia.

ad/ foto: materiały promocyjne / zdjęcia projektu "Klosze" zostały
zrealizowane przy współpracy salonu meblowego i oświetleniowego
Adrinova Studio s.c.
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KRASbone, Paweł Janicki

Welly, Milena Smyl, Krystian Jandura

Projekt oprawy oświetleniowej z trójwarstwowego szkła
opalowego. Dynamiczny kształt, skierowany ku dołowi jest
inspirowany formami krasowymi a dokładnie stalaktytami.
Nazwa projektu pochodzi z połączenia słów: „kras” i „bone”
czyli z angielskiego „kość”. – Produkcja szkła opalowego polega na zmąceniu go niczym innym tylko właśnie mączką kostną.
Oprawa docelowo może być oprawą wiszącą bądź przy odpowiednim układzie zamkniętym być mobilnym lampionem – wyjaśnia projektant.

Nazwa lampy, oznaczająca energię, wyłoniła się z połączenia
słów ,,white” (biały) i „jellyfish” (meduza). Forma inspirowana jest kształtem zwierząt, których półprzezroczyste ciała
unoszące się w głębinach rozpraszają przedostające się z powierzchni światło. Podobnie jak one, klosz unosi się w pomieszczeniu wypełniając ją aksamitnym światłem sączącym się zza
matowego, białego szkła. – Prezentujemy wygląd klosza przy
zastosowaniu trzech różnych wartości temperatury barwowej
światła, którą można dobrać do potrzeb miejsca i sposobu użytkowania lampy. Inną propozycją wykorzystania kształtu klosza
jest wazon wykonany ze szkła przezroczystego – mówią twórcy
projektu.

Klosze, Karolina Sulej

Octopus, Wojciech Wróż

Oprawy bazują na klasycznej produkcji szkła dmuchanego. Poprzez swój minimalistyczny, opływowy kształt klosze emitują
jasne miękkie światło, które idealnie rozprasza się w każdym
kierunku. – Klosz z podstawą zintegrowany jest w taki sposób,
że nie widać elementów łączenia. Źródło światła stanowią zaawansowane technologicznie diody powerLED, które pod każdym względem przewyższają tradycyjne żarówki – tłumaczy
projektantka.

Oprawa oświetleniowa gdzie lampa została wykonana ze szkła
opałowego pleksy oraz w druku 3d – W swoim projekcie postawiłem na przejrzystość oraz futurystyczny kształt oprawy
– mówi autor projektu.
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Kuchnia idealna
Kiedy zastanawiamy się nad tym, które miejsce w domu jest najważniejsze zawsze pierwsza przychodzi nam do głowy kuchnia. Dawniej była
pomieszczeniem przeznaczonym wyłącznie do gotowania, teraz połączona z salonem stanowi wizytówkę każdego domu. Wyposażając mieszkanie czy dom, co raz częściej pragniemy, by kuchnia była po prostu idealna. Idealna, czyli jaka?
Ozdobna, funkcjonalna, wyposażona w nowoczesny ale także pod
względem designu idealny sprzęt, spełniający nasze oczekiwania.
AGD Prestige to pierwszy w Szczecinie showroom ze sprzętem kuchennym, który spełni te oczekiwania. Znajdziemy w nim produkty, m.in.
piekarniki, płyty kuchenne, okapy, baterie kuchenne, chłodziarki, zamrażarki, zmywarki i kuchenki mikrofalowe, kilkunastu renomowanych
marek: AEG, Electrolux, Avintage, Blanco, Deante, Elica, Falmec, Franke,
Jura, Küppersbusch , Liebherr, Miele, Samsung, Siemens, Bosch, Smeg,
Whirlpool, a także blaty kwarcowe Silestone i Dekton.
– To nie tylko miejsce handlowe ale także edukacyjne – mówi Radosław
Żurawski, współwłaściciel showroomu. – Miejsce żywe, w którym organizujemy spotkania dla architektów, projektantów, ale również pokazy
urządzeń dla klientów, takich urządzeń których nie można na co dzień
zobaczyć w zwykłych sklepach.
Tego rodzaju showroomy ze sprzętem AGD, otwierają zazwyczaj sami
producenci. Salonów, które skupiają kilka marek pod jednym dachem
w Polsce, poza Szczecinem, prawdopodobnie nie ma albo jest ich niewiele. To raczej europejski standard. – Tutaj klient ma do wyboru produkty kilkunastu producentów. Jeśli zdecyduje się na konkretną markę
i będzie chciał zobaczyć więcej asortymentu, nasz doradca jest w stanie pojechać z nim, np. do Poznania do showroomu tej konkretnej firmy
– wyjaśnia Jacek Warelis, współwłaściciel showroomu. – Nie zależy nam

54

na masowej sprzedaży. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, poświęcamy mu tyle czasu ile trzeba, gdyż wbrew pozorom wybór
sprzętu AGD nie jest taki oczywisty. Ważny jest nie tylko design ale również samo wyposażenie, jego funkcjonalność. Wybierając np. piekarnik,
na co zwracamy uwagę w pierwszej kolejności? Piekarnik ma piec. Okazuje się jednak w trakcie jego prezentacji, że oprócz swojej podstawowej
funkcji znajduje się w nim wiele innych elementów, niuansów, o których
klient nie wiedział. Takiej wiedzy nie zdobędziemy kupując w zwykłym
sklepie. My traktujemy klienta tak, jak sami byśmy chcieli być obsłużeni.
Specjaliści z AGD Prestige oprócz samej wiedzy na temat sprzętu, potrafią go dopasować do mebli, które klient zamówił lub już je ma. Zadają
pytania, rozmawiają, robią coś czego w zwykłym sklepie nie uświadczymy. – Kuchnia obecnie jest ozdobą domu czy mieszkania, nierzadko
ważną, stojącą na pierwszym, drugim miejscu – mówi Radosław Żurawski. – Nawet w takich, wydawałoby się, prostych rzeczach jak okap kuchenny, jest istotna nie tylko rola jaką spełnia ale także jego wygląd.
Ważną informacją od klienta dla nas jest np. czy gotuje okazjonalne
czy też codziennie. W tym przypadku brana jest pod uwagę wydajność,
czyli kolejny element brany pod uwagę przy wyborze sprzętu.
Showroom ma w planach współpracę z architektami i projektantami.
– Współpraca ta polegać będzie na tym, że architekt, który projektuje
dom czy mieszkanie, może przyjść do nas z klientem i pomóc mu w do-
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borze sprzętu AGD – tłumaczy Jacek Warelis. – Jest to ważne,
gdyż sam projektant nie zawsze jest w stanie pomóc w doborze sprzętu kuchennego. Bardzo często zwyczajnie nie ma na to
czasu, co jest zrozumiałe. Dlatego projektanci często przyprowadzają klienta do nas, gdzie służymy fachową, szczegółową
wiedzą.
AGD Prestige jest miejscem, w którym nie tylko kupimy dobrany
do naszych potrzeb sprzęt kuchenny, showroom również organizuje, co jakiś czas specjalne eventy np. dla projektantów, gdzie
w trakcie prezentacji sprzętu na zaaranżowanych wyspach kuchennych, które są stałą ekspozycją showroomu, będzie można
zobaczyć np. jak mistrzowie kuchni korzystają z tego asortymentu w praktyce. – W planach mamy także specjalne prezentacje dla naszych stałych klientów – mówi Jacek Warelis. – Pragniemy, by czuli się u nas wyjątkowo i do nas wracali.
Showroom AGD Prestige z samego charakteru sposobu prezentacji produktów jest już miejscem wyjątkowym ale nie oznacza
to, że zarezerwowanym dla wybranego grona klientów. Wręcz
przeciwnie. – W Polsce utarło się, że jeżeli coś jest piękne to
musi być drogie – mówi Radosław Żurawski. – My przełamujemy
ten stereotyp. Jest tu ekskluzywnie ale na każdą kieszeń. Jesteśmy w stanie dopasować sprzęt do każdego budżetu i oczekiwań klienta.

autor: Aneta Dolega
foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz

Santocka 39 Budynek G
tel.: 602 383 360
e-mail: showroom@agdprestige.pl
www.agdprestige.pl

Salon Miloo Home

C.H.R. GALAXY (2 PIĘTRO)
AL. Wyzwolenia 18-20, 70-532 Szczecin

ZAPRASZAMY!

Lampa wisząca Twig 160x46 cm
NUMER KATALOGOWY
ML8413
1 095,00 zł

ZMIEŃ ARANŻACJĘ
WNĘTRZA
Z MILOO HOME!
Czasami nawet najmniejsza modyfikacja w aranżacji wnętrza potrafi
całkowicie je odmienić. Łącząc kolory, tekstury i style możemy stworzyć
zupełnie nową przestrzeń!

Stolik kawowy Natural Secret
145x66x35cm
NUMER KATALOGOWY ML7778
4 290,00 zł

Komoda East Hampton 180x45x85cm
NUMER KATALOGOWY ML6196
5 490,00 zł

Szafa dwudrzwiowa East Hampton
96x60x230cm, NUMER KATALOGOWY ML6035
6 590,00 zł

Fotel wiszący ogrodowy Cocoon De Luxe 105x73x195cm
NUMER KATALOGOWY ML7483
2 490,00 zł

Sofa narożna Cobra z otomaną prawą 303x292x72 cm
NUMER KATALOGOWY ML9916 – 14 590,00 zł

Salon Miloo Home | Centrum Handlowo-Rozrywkowe GALAXY
Al. Wyzwolenia 18 | 70-554 Szczecin
/ miloohome

Zamieszkaj, gdzie zechcesz
Ciężko wskazać, która z inwestycji Mariny Developer jest najlepsza. Zawsze mamy bowiem do czynienia z doskonałą lokalizacją, najwyższym standardem wykonania oraz funkcjonalnym układem mieszkań w budynkach. Aby pomóc niezdecydowanym, porównujemy przestronne mieszkania
w Apartamentach 101 na Warszewie i CLUBHOUSE w Dąbiu.

MIES

Rzut mieszkania 19
w Apartamentach 101
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Oba mieszkania znajdują
się na
drugim
piętrze
i są 64-pokojowe.
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strzeń do zagospodarowania jest naprawdę spora: 114 m2 w Apartamentach 101 i 133 m2 w CLUBHOUSE.
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Lokal
wychodzący
na
Jezioro
Dąbie
wyróżnia się wielkim, ponad 25-metrowym tarasem połączonym z największą sypialnią i pokojem dziennym. Balkon ten stanowi naturalne powiększenie mieszkania, zwłasz-
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cza że wyposażony jest w system podwójnej, przesuwnej fasady, która
pozwala osłonić się przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W pobliżu każdej sypialni znajduje się łazienka, a kolejnym praktycz8
9
10 m
7
nym rozwiązaniem jest pomieszczenie gospodarcze, dzięki któremu
wszystko będzie miało swoje miejsce.

10 m

skala:

2
Apartament na Warszewie ma 2 balkony o powierzchni ok. 4 i ok. 6 mtel.
. +48 609 11

www.ma
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CLUB HOUSE
PRZYSTAŃ LUKSUSU

CLUB HOUSE
PRZYSTAŃ LUKSUSU

MIESZKANIE OZN. B.2.3
NR. B.7

MIESZKANIE OZN. B.2.3
NR. B.7
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ne rolety zewnętrzne. Tak8budynki, jak i ogródki zostały wyposażone
5
4
7
w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.
W standardzie lokali znajduje się klimatyzacja, a zagospodarowanie ogródków ogranicza
N
do minimum zaangażowanie mieszkańców. Na przyszłych właścicieli
czekają tarasy, trawa z rolki, nasadzenia, system automatycznego pod- N
lewania i kosiarka automatyczna – wszystko gotowe, aby zamieszkać
i cieszyć się tym co ważne.
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27
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Jeszcze bliżej do lasu mają mieszkańcy Apartamentów 101, którzy
Puszczę Wkrzańską i Park Warszewo-Podbórz mają w zasięgu spaceru
prosto z domu. Czas na świeżym powietrzu można także przyjemnie
spędzać na atrakcyjnie zaaranżowanych terenach zielonych osiedla.
Zabudowa jest kameralna, a cały teren monitorowany, co zwiększa
poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo mieszkania na parterze są chronione przez system alarmowy i automatycznie sterowa-
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Swój kształt inwestycje zawdzięczają projektom renomowanych biur
architektonicznych: Apartamenty 101 powstały według koncepcji firmy Dedeco, a za CLUBHOUSE odpowiadają Architekci Orłowski i Szymański. – Poświęciliśmy dużo czasu na dobór materiałów budowlanych
i wykończeniowych. Ich wysoka jakość współgra z nowoczesnym wyglądem, co znajduje uznanie w opiniach klientów. Zdarza się nam słyszeć, że nasze inwestycje prezentują najwyższy standard w Szczecinie,
jaki widzieli – mówi Krystian Surmacz. Poza najwyższą jakością wykonania inwestycje łączy także wiele innych zalet: duże tarasy, szerokie
miejsca
postojowe przystosowane do ładowania pojazdów elektryczN
nych, a także unikalna lokalizacja. Ta ostatnia to specjalność
Mariny
N
Developer. Miłośnicy przyrody i dobrej dostępności komunikacyjnej
będą zadowoleni w obu przypadkach.
CLUBHOUSE położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie mariny, tuż
nad Jeziorem Dąbie, którego zielone otoczenie i zagospodarowanie rekreacyjne pozwalają każdą wolną chwilę poświęcić sportom wodnym,
w szczególności żeglarstwu, a także jeździe na rowerze czy spacerom.
Niedawno otwarte wyremontowane kąpielisko w Dąbiu od razu zdobyło serca mieszkańców miasta. Jest to jednak miejsce nie tylko przyjazne
wypoczynkowi, ale i z ciekawą historią. Tu bowiem wodowały hydropla1
2
3
4
5m
0
ny i zabierały gości na wycieczki. Równie
interesujący
jest
widok rozpościerający się z okien po przeciwnej stronie CLUBHOUSE. Widoczna
za dąbskim lotniskiem sportowym Puszcza Bukowa zaprasza do wędrówek na łonie przyrody.
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Oba, wychodząc na 2 różne strony świata, pozwalają cieszyć się dzienW BUDYNKU:
nym światłem w salonie o każdej LOKALIZACJA
porze dnia.
Każdy pokój połączony
PIĘTRO atutem
II
jest5 z łazienką
lub WC, a dodatkowym
4
9 mieszkania jest osobno wydzielona pralnia. Układ mieszkania jest naprawdę funkcjonalny.
Gotowe są centralne ogrzewanie podłogowe, cyrkulacja ciepłej6wody
i instalacja inteligentnego zarządzania mieszkaniem od firmy Fibaro.
8
Pozostaje urządzić się po swojemu, aby już niebawem poczuć się jak
7
u siebie w domu.
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Wybierając miejsce do życia między CLUBHOUSE a Apartamentami 101
można się tylko cieszyć, że w obu przypadkach wybór będzie dobry.

autor: Karina Tessar/foto: materiały prasowe
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Językowe zanurzenie,
czyli angielski dla dzieci
Naukę języka obcego najlepiej zacząć od wczesnego dzieciństwa. Nie trzeba do tego specjalnie przekonywać rodziców, szczególnie języka
angielskiego, który jest w użyciu niemal na całym świecie. Uważa się, że najlepiej wprowadzić naukę obcego języka w pierwszych latach życia
dziecka. Maluch będzie się uczył ze słuchu, w łatwy sposób przyswajając słowa, bez problemu tworząc konstrukcje gramatyczne. Nauka staje
się czymś naturalnym.
Jednak nie każdy rodzic ma czas, czy umiejętności by zająć się edukacją językową swojego dziecka. Ta rola często przypada wychowawcom
przedszkolnym.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego mówi o tym,
że należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Wynika stąd
zatem, że dzieci uczestniczą w zajęciach językowych przede wszystkim
po to, by osłuchać się z melodią, brzmieniem, intonacją i rytmem języka obcego. – To prawda – stwierdza Marta Kubik, dyrektor brytyjskiego Przedszkola FUN & MATH. – Kiedy rodzice przedszkolaków pytają,
czy posyłanie kilkulatka na kurs językowy ma sens, należy podkreślić
fakt, że dzieci w tym wieku dzięki osłuchiwaniu się z językiem przede
wszystkim budują fundament dla łatwiejszej nauki w przyszłości.
Po drugie mają większą szansę utrwalać poprawną wymowę (oczywiście pod warunkiem, że osłuchują się z prawidłowym wzorcem). Mówi
się jeszcze o dobroczynnym wpływie uczenia się języków na mózg, i aktywizowaniu dziecka we wszystkich obszarach rozwoju. Na koniec war-
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to dodać, że dziecko może zwyczajnie nauczyć się aktywnie posługiwać
językiem – czyli komunikować, wchodzić w dialog, rozmawiać.
Angielski w przedszkolu i aktywna komunikacja nie jest zatem czymś
nieosiągalnym. Celem nadrzędnym w uczeniu się języka jest zdobycie
umiejętności porozumiewania się przy jego pomocy z innymi ludźmi.
W przypadku dzieci warto pamiętać, że są one nadal na etapie rozwijania kompetencji mówienia w języku ojczystym. Jak pisze Carol Read
w swojej (stanowiącej już część kanonu literatury przedmiotu) publikacji
„500 Activities for the Primary Classroom”, wielkie znaczenie w aktywizowaniu sprawności mówienia u dzieci ma ich wiek oraz poziom społecznego, poznawczego i emocjonalnego rozwoju. Nauka języka obcego
na tym początkowym etapie polega na uczeniu się słówek i całych zwrotów i wyrażeń. Czy zatem można wprowadzić aktywną komunikację na
zajęciach angielskiego dla przedszkolaków? – Trzeba – mocno podkreśla
Marta Kubik. – Ogromnie ważne jest, by dzieci miały okazję doświadczyć
żywego języka, języka, który pozwala osiągnąć sukces komunikacyjny.
Takie pełne zanurzenie się w języku angielskim jest realizowane w Przed-

Biznes

szkolu FUN & MATH. – U nas wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim – mówi dyrektorka
przedszkola. – Kiedy malujemy – rozmawiamy po
angielsku, kiedy gotujemy – rozmawiamy po angielsku, kiedy śpiewamy – śpiewamy po angielsku, kiedy eksperymentujemy – rozmawiamy po angielsku.
Jesteśmy w tym konsekwentni i to nas wyróżnia.
Z jakiego powodu jest to tak ważne? – W okresie
wczesnego dzieciństwa mózg człowieka jest niejako zaprogramowany na poznawanie języka. Jeśli
dzieci rozpoczną naukę przed ukończeniem 4 roku
życia mają duże szanse, by oprócz możliwości łatwego kontaktu z ludźmi na całym świecie skorzystały
też z daru dwujęzyczności – przekonuje pani Marta.
– Ten dar to elastyczność myślenia, kreatywność,
umiejętność rozwiązywania problemów i bardziej
rozwinięte zdolności matematyczne. Mózg dziecka,
które każdego dnia ma kontakt z drugim językiem
wykonuje ciągłą pracę. W efekcie dziecko zawsze
może nazwać rzecz, zjawisko, czy idee na dwa różne
sposoby. Z tego daru mogą skorzystać nie tylko dzieci urodzone w rodzinach dwujęzycznych, ale również
te które minimum 1/3 dnia są zanurzone w obcym
języku. My w naszym przedszkolu im to umożliwiamy. Jasne i przemyślane, cierpliwe i celowe podejście
naszych nauczycieli sprawia, że dzieci bardzo szybko
zaczynają rozumieć coraz bardziej rozbudowane komunikaty w języku angielskim, który z czasem staje
się ich drugim językiem.

ad/ foto: materiały prasowe

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

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

Szansa na biznes
dla kreatywnych
Wyjątkowa okazja do zapoznania się z inspirującymi prezentacjami
oraz zdobycia nowej wiedzy i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. W dniach 25- 26 października br w Szczecinie odbędzie się Creative Industry Zone 2021.
To giełda kooperacyjna dla branży kreatywnej, spotkania 1:1 dla przedsiębiorców i webinary z ekspertami. To także wydarzenie matchmakingowe łączące projektantów, firmy technologiczne, tradycyjne przedsiębiorstwa, klastry, instytucje badawczo-rozwojowe oraz inne podmioty
reprezentujące lub zaangażowane w branże kreatywne.
– Jako Enterprise Europe Network – największa na świecie sieć wspierania biznesu już od wielu lat organizujemy i współorganizujemy tzw. giełdy kooperacyjne, czyli wcześniej zaaranżowane 30-minutowe rozmowy
stolikowe pomiędzy potencjalnymi kooperantami. Pandemia wymusiła
na nas konieczność realizacji tego typu wydarzeń w formule wirtualnej.
Sprawdza się to wyśmienicie – wyjaśnia Katarzyna Męcińska-Komorek
z Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości, organizatora imprezy.
Creative Industry Zone 2021, czyli Strefa Przemysłów Kreatywnych – to
pierwsza edycja wydarzenia adresowanego do szeroko rozumianej branży kreatywnej i kulturalnej.
– Chcemy, aby uczestnicy imprezy mogli ze sobą porozmawiać, nawiązać nowe relacje biznesowe i być może wspólnie realizować różnorakie przedsięwzięcia i inicjatywy o charakterze artystycznym.
Oprócz rozmów b2b, postanowiliśmy wzbogacić wydarzenie o tzw.
panel tematyczny z licznymi prezentacjami eksperckimi. Uczestnicy
webinaru będą mieli możliwość posłuchać o trendach w projektowaniu
przestrzeni publicznej w erze srebrnego tsunami, czyli w dobie starzejącego się społeczeństwa, ale także dowiedzieć się więcej o prawach
autorskich, które są szczególnie ważne w przemysłach kreatywnych –
dodaje Katarzyna Męcińska-Komorek.
Liczba uczestników rośnie z dnia na dzień. Na miesiąc przed impreza
zgłosiło się już ponad 60 przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz
stowarzyszeń zarówno z Pomorza Zachodniego, innych części Polski,
ale także innych krajów. Rejestracja udziału jest równoznaczna z opublikowaniem swojej oferty bądź zapytania handlowego, technologicznego
czy po prostu zaproszenia do udziału we wspólnym przedsięwzięciu.
Dla innych uczestników jest to precyzyjna informacja o potrzebach
i oczekiwaniach, na które odpowiadają bądź nie. A jeśli widzą pole do
współpracy mogą wysłać zaproszenie do wideorozmowy za pośrednictwem platformy, która została udostępniona uczestnikom wydarzenia. Wcześniej umówiona, taka forma spotkania, będzie miała miejsce

w dniach 25 i 26 października. Wystarczy komputer lub laptop z aktualną wersją przeglądarki internetowej.
Creative Industry Zone 2021, czyli Strefa Przemysłów Kreatywnych skupia przedsiębiorstwa z wielu rynków europejskich i pozaeuropejskich.
– Zgłosiły się firmy z 16 krajów, w tym sporo z Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumunii czy Grecji. Swój udział potwierdzili również przedsiębiorcy
z Belgii, Chorwacji, Danii, Niemiec, Estonii, Finlandii, Francji, Węgier,
Irlandii, Turcji czy nawet Tunezji. Nasz fokus tematyczny to m.in. projektowanie produktu, grafiki, mody, produkcja filmowa i radiowa, fotografia, tworzenie aplikacji mobilnych i gier komputerowych, architektura, rzemiosło, działalność muzeów, galerii, sztuki audiowizualne,
muzyka, spektakle, działalność wydawnicza, marketing i reklama,
ale także zrównoważone rozwiązania, w szczególności w projektowaniu
produktu, opakowania, przestrzeni publicznej czy prywatnej. Praktycznie wszystkie wymienione branże znajdują odzwierciedlenie w profilach
firm już zarejestrowanych – stwierdziła Katarzyna Męcińska-Komorek.
Czego oczekują organizatorzy po szczecińskim spotkaniu biznesu i kreatywności ?
– Oprócz rzeczowych rozmów biznesowych, które doprowadzą do konkretnych umów i porozumień chcielibyśmy aby środowisko artystów,
twórców, projektantów i grafików wiedziało, jak wykorzystać swoją
wiedzę i umiejętności w biznesie, tak jak czyni to moderatorka naszego
panelu eksperckiego, dr Justyna Starostka. Aktualnie pracuje ona w kopenhaskim oddziale Uniwersytetu w Aalborg’u. Prywatnie jest artystką
– malarką, która m.in. nawiązała kontakt z lokalną destylarnią w Danii.
Poproszono ją o namalowanie wizerunku bogini Frei, który to następnie
stał się etykietą limitowanej edycji win. Potencjalnej współpracy trzeba
więc szukać również w każdym innym sektorze gospodarki – dodaje Katarzyna Męcińska-Komorek.

autor: ds / foto: Katarzyna Łopińska-Kropiewnicka / na zdjęciu:
Starszy Specjalista EEN Katarzyna Męcińska-Komorek
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PIERWSZE TAKIE WYDARZENIE
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Webinary z ekspertami z branży
25-26.10.2021 r.

Biznesowe spotkania 1 na 1 w wersji on-line

Oferty firm z całego świata na jednej platformie
Giełda kooperacyjna dla szeroko pojętej branży kreatywnej

Katarzyna Koroch:
Organizatorzy Pekao Szczecin Open
stanęli na wysokości zadania
O tegorocznej edycji turnieju Pekao Szczecin Open rozmawiamy z przedstawicielką sponsora tytularnego Katarzyną Koroch, dyrektor Regionu
Zachodniego Banku Pekao S.A. w Szczecinie.

Oglądała Pani mecz finałowy turnieju. Była Pani zawiedziona porażką Polaka? Jego udział w finale był jednak sporym
wydarzeniem.

Tak! Udział Kamila Majchrzaka w finale bardzo uatrakcyjnił
turniej, czego dowodem były wypełnione po brzegi trybuny.
Niektórzy oglądali mecz na stojąco. Każdy chciał zobaczyć,
jak Polak wygrywa. Kibicowaliśmy z całego serca. I właściwie do końca wierzyłam, że Kamil pokona Zdenka Kolara.
Poziom był bardzo wyrównany i w mojej ocenie nie było widać różnic w poziomie gry zawodników. Dopiero decydujący gem pokazał siłę Czecha. Nie, nie jestem zawiedziona. Dziękuję Kamilowi
za sportowe emocje i walkę do końca.

Obserwuje Pani turniej od lat. Ta edycja była jednak było
nieco inna, niż te poprzednie. Jak Pani ją ocenia? Czy spełnił
oczekiwania Pani oraz Pani firmy?
Dla nas ocena tego wydarzenia zawsze odbywa się w dwóch
wymiarach. Sportowo–organizacyjnym i ta ocena jest bardzo wysoka. Organizatorzy turnieju, pomimo pandemicznych
ograniczeń stanęli na wysokości zadania. Druga to biznesowa.
Mam tu na myśli formalne i mniej formalne spotkania z klientami.
To dla nas ważna część wydarzenia, ponieważ przy okazji turnieju mamy możliwość pogłębiania relacji oraz rozmów o biznesie w nieco odmiennych okolicznościach.
Jakie było zainteresowanie turniejem ze strony klientów
Pani firmy? Większe, mniejsze, czy na tym samym poziomie? Otrzymywała Pani jakieś sygnały w tej sprawie?

Turniej zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem naszych
klientów i tak było również w tym roku. Było to szczególnie
widoczne, gdy informowaliśmy ich o tym, że wydarzenie się
w ogóle odbędzie. Był to dla nich znak powrotu do normalności,
a więc możliwości odbywania spotkań i udziału w dużych wydarzeniach. Informacje, które do mnie docierają bezpośrednio od
klientów są bardzo pozytywne.
Pewnie w natłoku pracy nie mogła Pani uczestniczyć
we wszystkich wydarzeniach turniejowych i okołoturniejowych. Ale jak ocenia Pani te w których udało się Pani wziąć
udział?

W tym roku szczególną uwagę poświęciliśmy najmłodszym.
Na naszym bankowym stoisku przygotowaliśmy dla nich moc
atrakcji, a także rozmawialiśmy z nimi o rachunku oszczędnościowym” Mój Skarb”, który umożliwia im zakładanie Skarbonek i korzystanie z PeoPay Kids. To świat finansów stworzony
z myślą o dzieciach w wieku 6-13 lat i ich edukacji finansowej.
Z jego pomocą rodzic może nauczyć swoją pociechę oszczędzania na wymarzone cele i korzystania z nowoczesnych metod
płatności. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a to dla nas dobry prognostyk. Licznie odwiedzana była
też strefa foodcorn, a także wieczorne koncerty. Tradycyjnie
działo się naprawdę sporo.

rozmawiał: Dariusz Staniewski / foto: materiały prasowe
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Szczecin, al. Wojska Polskiego róg Zaleskiego
Szczecin, al. Boh. Warszawy róg 6 kwietnia
Szczecin, ul. Łukasińskiego 110 (teren piekarni)

Szlachetna inwestycja
O polskim rynku metali szlachetnych oraz o tym dlaczego warto inwestować w złoto rozmawiamy z Tobiasem Kascha, dyrektorem oddziału
DegussaGoldhandel i prof. dr Radosławem Niecko – adwokatem z berlińskiej kancelarii MNB Legal reprezentującej tę firmę.
Czym zajmuje się firma Degussa?
TK: W świecie metali szlachetnych nazwa Degussa oznacza jakość
i trwałość. Jako globalnie działająca firma zajmująca się handlem złotem, srebrem i wyrobami platynowymi, Degussa stała się liderem na
rynku niezależnych od banków firm zajmujących się handlem metalami
szlachetnymi. Przychodzisz do nas z gotówką, a w zamian otrzymujesz
np. sztabki złota lub złote monety. W ofercie posiadamy również srebro,
platynę i pallad. Oprócz sprzedaży metali szlachetnych, zajmujemy się
również skupem złota, biżuterii, złota dentystycznego, a także starych
monet, tzw. numizmatów.
W naszych oddziałach oferujemy również skrytki depozytowe, a naszym cennym klientom służymy wszelaką pomocą we wszystkich zagadnieniach związanych z inwestycjami w metale szlachetne.
Do kogo skierowana jest oferta firmy?
Każdy klient jestmile widziany. Studenci, którzy chcą kupić swoje pierwsze srebrne monety są dla nas tak samo ważni jak emeryci, którzy chcą
zabezpieczyć swój majątek lub przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować część swojego zysku w metale szlachetne.
Jak wygląda obecna sytuacja na rynku złota?
RN: Ze względu na rosnącą inflację, ujemne stopy procentowe w bankach i niepewność gospodarczą spowodowaną pandemią, nasi klienci
szukają stabilności oraz bezpieczeństwa dla swoich oszczędności. Zakup złota jest więc oczywistym wyborem. Eksperci zalecają inwestowanie 5-10 proc. płynnych aktywów w złoto. Jego cena wzrosła od 2016
roku z 1250 USD do 1754 USD za uncję (stan na dzień 04.10.2021). Cena
złota w USD osiągnęła swój rekordowy poziom w dniu 06 sierpnia 2020
roku i wyniosła wtedy 2.063,01 USD. Złoto ma długą historię i przetrwało wszystkie wahania cen przez ponad 2000 lat. Jest akceptowany na
całym świecie. Przysłowie jest prawdziwe: „Kto ma złoto, ten zawsze
ma pieniądze”.

MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Kurfürstendamm 226
10719 Berlin
tel.:
+49 30 889 127 52
fax.:
+49 30 889 127 53
e-mail: r.niecko@mnblegal.de
www: www.mnblegal.de

Jaką rolę odgrywa polski rynek dla DegussaGoldhandel?
Polski rynek jest dla Degussy bardzo ekscytujący. Polska gospodarka
jest silna, a większość obywateli kraju pracuje w sektorze prywatnym.
Wspomniana silna klasa średnia tworzy duży rynek równoległy w odniesieniu do rynku niemieckiego. Szczególnie w naszym oddziale w Berlinie
bardzo często gościmy klientów z Polski. Odległość nie jest dla nich zbyt
duża, aby kupić lub sprzedać złoto. Ponieważ w ostatecznym rozrachunku ważne jest, by kupować lub sprzedawać złoto od renomowanego
i godnego zaufania dealera.
Czy Szczecin znajduje się w kręgu zainteresowań firmy?
TK: Szczecin jest bardzo interesujący. Pod względem gospodarczym,
a także geograficznym. Ze względu na dobre połączenie z Niemcami
i bliskość Berlinachcielibyśmy również w tym mieście zwrócić na siebie
uwagę. Szczecin to miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, biznes z nauką a rozwój przybiera dynamicznie. Ponadto mam
osobisty związek z tym regionem, ponieważ urodziłem się w Szczecinie.
Degussa otworzy swój oddział w Polsce?
Jak już wspomniałem, Polska jest dla nas bardzo interesująca. Nie chcę
tego wykluczać. Nie ma jednak konkretnej daty.

rozmawiał: Dariusz Staniewski / foto: materiały prasowe

Degussa Goldhandel GmbH
Niederlassung
Fasanenstr. 70
10719 Berlin
tel:
+49 69 860 068 428
e-mail:
tobias.kascha@degussa-goldhandel.de
www:
www.degussa-goldhandel.de
Online-Shop: shop.degussa-goldhandel.de

Degussa Sonne/Mond Goldhandel
GmbH (w skrócie DegussaGoldhandel
jako znak towarowy) to założona
w 2010 roku firma handlująca
metalami szlachetnymi z siedzibą
we Frankfurcie.[2] DegussaSonne/
MondGoldhandel posiada jedenaście
oddziałów w Niemczech (Augsburg,
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt nad
Menem (również siedziba główna
firmy), Hamburg, Hanower, Kolonia,
Monachium, Norymberga, Pforzheim,
Stuttgart) oraz w innych miastach
europejskich (np. w Genewie, Londynie,
Madrycie, Zurychu).

ANGIELSKI
METODĄ
COLINA ROSE

Jeśli po wielu próbach nadal nie udało Ci się nauczyć angielskiego,
gdy masz ochotę uciekać, kiedy ktoś zwraca się do Ciebie w tym
języku, to może zainteresuje Cię, jakie są tego prawdziwe przyczyny.
Nas – specjalistów od szybkiej nauki języków ze sporym doświadczeniem, zawsze fascynował ten temat. Od 2009 roku nauczyliśmy języka angielskiego blisko 20 tysięcy osób m.in. w ciągu
8 tygodni pierwszą polską Top Model Paulinę Papierską. Z naszych
usług skorzystało wielu bardzo wymagających i zapracowanych
klientów: gwiazdy mediów, showbiznesu, celebryci, oficerowie
Komendy Głównej Policji i Biura Ochrony Rządu, zarządy i pracownicy największych polskich przedsiębiorstw. Uczestnicy naszych
kursów zaczynają swobodnie rozmawiać po angielsku w ciągu
6 miesięcy. Wskaźnik rezygnacji z metody Colina Rose od lat
utrzymuje się na poziomie poniżej 3 procent, gdy w branży językowej normą jest 75-80 procent!

„… Języka możesz już uczyć się tak, jak
akurat Twój mózg lubi najbardziej...”

Jak mając mało czasu, pracę, dom i inne obowiązki szybko nauczyć się języka? Odpowiedź jest prosta – w podobny sposób
w jaki nauczyliśmy się ojczystego. Wielki amerykański pisarz –
Mark Twain powiedział, że gdyby języka ojczystego uczono nas
tak, jak uczy się języków obcych, nikt nigdy nie nauczyłby się mówić.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak można szybko zacząć swobodnie
rozmawiać po angielsku, umów się na spotkanie informacyjne.
To nic nie kosztuje. Nasi najlepsi trenerzy wyjaśnią w jaki sposób
uczymy języka, dlaczego nasza metoda działa oraz czym najbardziej różni się od rozwiązań które stosowałeś do tej pory.
Zapraszamy dorosłych początkujących i na każdym poziomie zaawansowania oraz młodzież 10-14 na super kurs TEENS w formie
komiksu i grywalizacji.

Szybki Angielski-Szczecin
ul. Janosika 17, 71-424 Szczecin | Aloha Office
szczecin@szybkiangielski.pl
tel: 798109008, 501188673

Kulinarna rewolucja
w Szczecinie
Menu degustacyjne, to kwintesencja tego, co najlepsze w restauracji. Nareszcie zawitało do Szczecina. A wszystko to za sprawą Roberta Skubisza,
utytułowanego szefa kuchni i doradcy kulinarnego znanej szczecińskiej restauracji Karkut.
Za nami pierwsza edycja Menu Degustacyjnego w restauracji Karkut. Na czym polega ten pomysł?

Menu Degustacyjne to projekt, którego jestem pomysłodawcą i realizatorem. Jestem bardzo zadowolony z tego, że w końcu udało się go wprowadzić w Szczecinie. Od początku, mojego pojawienia się na szczecińskim rynku mówiłem, że restauracja Karkut jest idealnym miejscem do
tego, żeby wprowadzić takie wydarzenie jako urozmaicenie dla gości.
Tym bardziej, że gastronomia w ostatnich latach przeszła ewolucję
i zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy jest coraz większe. W odpowiedzi na potrzeby naszych gości, zarówno indywidualnych jak i biznesowych, aby ułatwić skonfigurowanie finalnego zamówienia, wprowadziliśmy Menu Degustacyjne. Obserwując światowe trendy, możemy
zauważyć, zakładkę: „tasting menu” w karcie restauracji. W ten sposób
prezentuje się wszystko to, co dany lokal oferuje najlepszego.
Zdaje Pan sobie sprawę, że przeprowadza Pan kulinarną rewolucję
w Szczecinie. Teraz inni restauratorzy będą zmuszeni do podejmowania pewnych kroków, działań, przystąpić do rywalizacji z Karkutem?

Tak, to na pewno rewolucja. Ale ona jest świadomie przeprowadzana. To wynika z mojego doświadczenia m.in. jako wieloletniego szefa
kuchni klubu Polskiej Rady Biznesu. Na rynku warszawskim stworzyłem
zespół i miejsce, które funkcjonowało na światowym poziomie. Teraz
przyszła kolej na Szczecin i nową „perełkę” na lokalnym rynku gastronomii. Bardzo często jest tak, że przychodząc do restauracji oczekujemy czegoś, co nas zaskoczystandardem, formą podania czy atmosferą
jaka panuje w lokalu. Karkut po paru miesiącach przygotowań, bo to
był złożony proces – począwszy od rozmów z personelem, szkoleń ze
strony szefa kuchni, degustację win, po ich dobór i dopasowanie do finalnego menu, jest na to gotowy. Podnieśliśmy poprzeczkę naprawdęwysoko. To już jest światowy poziom, który oferujemy i nie boimy się
tego. Zabezpieczam to swoim know how i swoim wieloletnim doświadczeniem. Oprócz muzyki „na żywo”, sommeliera, specjalnej obsługi,
większej ilości personelu, są także np. specjalne okładki ze spersonalizowanym menu, które goście mogą zabrać ze sobą. To taka pamiątka
po uczestniczeniu w wydarzeniu typu Tasting Menu, dająca możliwość
powrotu do niego po jakimś czasie. Kolejna nowość – pierwszy raz pojawiło się specjalne szkło zakupione przez restaurację, bardzo cienkie,
bardzo delikatne, które jeszcze w dodatkowy sposób podkreśla walory
smakowe wina. Nasi klienci są przez nas zaskakiwani, w każdym miesiącu pojawia się jakiś nowy produkt.
Szczecin jest gotowy na takie zmiany i propozycje, które Pan
przygotował?

Jestem przekonany, że tak. Wielokrotnie chodząc po Szczecinie,
spotykając się z mieszkańcami tego pięknego miasta słyszałem, że ktoś
był na niecodziennej kolacji np. w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku. Dziwiło mnie, dlaczego nie w Szczecinie? Wtedy pojawiało się pytanie: dobrze, tylko gdzie? Odpowiadałem: poczekajcie chwilę, ponieważ jestem
już w trakcie pracy na tymi projektami. Karkut jest ambasadorem takich
zmian na rynku szczecińskim. Zostaną one na pewno docenione przez
tych, którzy spragnieni są wyjątkowych doznań kulinarnych. Proponujemy menu degustacyjne w dwóch wersjach – menu lub menu połączone z alkoholami. Goście przekraczając drzwi restauracji Karkut trafiają
do zupełnie innego świata, gdzie czas płynie wolniej, gdzie 10 specjal-

nie przygotowanych dań i odpowiednio dobranych trunków zabiera
nas w podróż, która trwa nawet do czterech godzin. Nasz personel,
wraz z zespołem kuchennym zadba, aby goście wyszli oczarowani zarówno jedzeniem jak i atmosferą panującą w naszej restauracji. Dyskrecja, elegancja, dobry smak. Wszystko to zachęca do ponownych odwiedzin restauracji Karkut.
Pierwsza edycja Menu Degustacyjnego odbyła się 17 września.
Jest Pan z niej zadowolony, spełniła Pana oczekiwania?

Tak, patrząc na opinie i reakcje gości byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Część gości zechciała zostać z nami dłużej, aby podzielić się swoimi opiniami o kolacji. Rozmawialiśmy m.in o zmianach jakie
wprowadzamy na szczecińskim rynku. Pragnę podkreślić, że stworzenie
tak wysokiej klasy restauracji, to również potężna praca całego zespołu, dzięki któremu powstaje produkt o najwyższych światowych standardach. Krok po kroku realizujemy scenariusz wyjątkowego wieczoru,
w trakcie którego kuchnia przygotowuje wyśmienite dania, kelnerzy
z gracją podają do stołu, menadżer opowiada o poszczególnych potrawach a sommelier w delikatny, ale zarazem profesjonalny sposób łączy
je z wybranym winem. W ten sposób przy akompaniamencie muzyki
„na żywo”, blasku świec zabieramy naszych gości w prawdziwą podróż
kulinarną, która na długo pozostaje nie tylko w naszej pamięci.
Czy Menu Degustacyjne będzie miało charakter cykliczny?

Będą to cztery główne wydarzenia w roku połączone z sommelierami
z Polski i ze świata. Oferta będzie także dostępna od środy do soboty w godzinach 17-22, ale także na specjalnie życzenie w innym dniu
w zależności od oczekiwać naszych gości. Głównym celem restauracji
Karkut jest wyznaczanie międzynarodowych standardów, dzięki którym nasz rynek gastronomiczny znacząco się ożywi. Jednocześnie nie
trzeba będzie jechać np. do Berlina czy innego miasta, aby zasmakować
wyjątkowych dań. Jako manager serdecznie zapraszam do kontaktu
z restauracją w celu poznania wszystkich szczegółów.
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Kulinarna podróż do Shanghaiu
Kuchnia chińska to prawdziwa eksplozja smaków. Nie ma chyba nikogo, kto by nie próbował czegoś z bogatego menu tego kraju. Tylko czy to,
co jedliśmy było tak dobre jak być powinno? Szczeciński restaurator Mariusz Łuszczewski, który od lat edukuje nas w temacie smaków pochodzących z Azji prowadząc sieć Exotic Restaurants, powraca po kilkumiesięcznej przerwie ze swoim kulinarnym projektem – restauracją Shanghai.
Umiejscowiona na szczecińskim Podzamczu chińska restauracja swoje
podwoje dla gości otworzyła po pięciu miesiącach przerwy, z nowymi
kucharzami i jeszcze lepszym menu. – Zamknięcie restauracji miało
związek z wybuchem pandemii – mówi Mariusz Łuszczewski. – Zanim
pojawiał się COVID, odnotowaliśmy rekordowe zyski ale to co się wydarzyło, spowodowało, że musieliśmy zamknąć lokal na pewien czas.
Dokładnie chodziło o to, że kilku ówcześnie pracujących w Shanghaiu
kucharzy musiało wyjechać w rodzinne strony. – Nie wyobrażałem sobie
zatrudniać na szybko kogoś nowego na ich miejsce. Znalezienie świetnych kucharzy, zawsze zajmuje sporo czasu i wymaga wnikliwych poszukiwań – tłumaczy restaurator. – Nie robię nigdy niczego na pół gwizdka.
Ważna jest jakość.
Kompletując zespół, o pomoc zwrócił się do Nelsona Wanga, indyjskiego
restauratora i szefa kuchni, chińskiego pochodzenia, założyciela najlepszej w Indiach chińskiej restauracji – China Garden. Wang, uważany za
wynalazcę kilku dań, takich jak kurczak mandżurski, naleśniki daktylowe
czy lizaki z kurczaka, wykorzystując swoją wiedzę ale także znajomość
kulinarnego środowiska, chętnie pomógł w poszukiwaniach. – Spotkania, testowanie potraw, niby prosta i przyjemna rzecz ale tak naprawdę
wymagająca czasu i zaangażowania – tłumaczy Mariusz Łuszczewski.
– Kompletując zespół, zawsze staram się znaleźć jak najlepszych ludzi
w swoim fachu. Dlatego to tyle trwa. Druga część, która także jest czasochłonna to załatwienie wszystkich formalności. Wybrani przeze mnie
kucharze są często jeszcze zobligowani kontraktami z poprzednimi
miejscami pracy. Później jest załatwianie wiz i innych dokumentów.
Kiedy zespół został wybrany, nastąpiło przygotowywanie menu. Nowa
karta Shanghaiu zawiera 71 pozycji. – To dania z różnych regionów Chin,
te najpopularniejsze, łączące tradycję z nowoczesnością – mówi właściciel restauracji. – Sztandarowymi daniami są kaczka w stylu Pekińskim
i Shanghaiskim, obie pieczone w całości i przygotowywane przez kucharza na oczach gości. Nie zbraknie słynnych bułek Bao przygotowywanych na parze, pierożków dim sum w wielu odsłonach czy całej gamy ryb
i owoców morza. Kuchnia chińska, której początki sięgają kilku tysięcy
lat wstecz, jest najstarszą i najdoskonalszą w swej formie sztuką kulinarną. To z niej swoje inspiracje czerpały i nadal czerpią inne kraje azjatyckie. Dlatego obowiązkowo należy jej spróbować.

ad/ foto: materiały prasowe
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TOP 3 ZABIEGÓW
ŁĄCZONYCH
TOP 3 zabiegów łączonych to zabiegi najczęściej wybierane przez pacjentów. Co je wyróżnia? Szybki efekt oraz możliwość przeprowadzenia
ich w czasie pełnej procedury, odbywającej się jednego dnia. Łączymy techniki i technologie tak, aby pacjent mógł jak najszybciej osiągnąć wymarzone rezultaty. Oto nasza top lista.
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OCZY ZWIERCIADŁEM DUSZY

W obecnych czasach, gdy zakrywamy połowę twarzy maseczkami
ochronnymi, wygląd okolicy oczu ma znaczenie – być może jeszcze
większe. Jednym z najpopularniejszych zabiegów w naszej Klinice jest
właśnie blefaroplastyka, zabieg plastyki powiek. Podczas tylko tej procedury chirurg używa trzech różnych narzędzi – lasera, skalpela oraz
noża elektromagnetycznego. Dzięki nim pacjent pozbywa się opadającej powieki, czyli nadmiaru skóry oraz często też nadmiaru tkanki tłuszczowej oczodołowej uwypuklającej się w tym obszarze.
W kontekście zabiegów łączonych najczęściej wykonujemy zabieg
przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej pod oczy metodą Adivive.
Ten wyjątkowo skuteczny w efektach zabieg pozwala na pozbycie się
sińców pod oczami, wypełnienie ubytków tkanki i odświeżenie wyglądu twarzy. Optyczne otwarcie oka i odmłodzenie spojrzenia uzyskane
dzięki blefaroplastyce, dopełnia efekt pięknego wyglądu górnej części
twarzy. W koncepcji zabiegów upiększających oczy – wraz z zabiegiem
blefaroplastyki lub Adivive – bardzo często korzystamy równocześnie także z dobrodziejstwa ultradźwięków HIFU i lasera frakcyjnego.
Wykorzystywany w tym celu program autorski pozwala na lifting górnej części twarzy, uniesienie brwi i wygładzenie zmarszczek na czole
z jednoczesną poprawą jędrności, elastyczności i napięcia skóry. Pacjent jeszcze tego samego dnia wraca do domu, a rekonwalescencja
trwa około 7-8 dni. Połączenie tych zabiegów przywraca spojrzeniu
blask, nadaje wyglądowi świeżość, a także wizualnie odmładza – według niektórych – nawet o kilkanaście lat!

KONIEC DLA PODWÓJNEGO PODBRÓDKA
Podkreślony kontur twarzy i piękny profil – to obecnie jeden z najbardziej pożądanych rezultatów. Redukcja podwójnego podbródka oraz
wykorzystanie nici liftingujących do podkreślenia linii żuchwy, to zdecydowanie połączenie, które zasługuje na podium. Dzięki mikroliposukcji chirurg pozbywa się definitywnie nadmiaru tkanki tłuszczowej, który
zostaje odessany z podbródka. Następnie zabieg dopełnia wewnątrztkankowy laser napinający włókna kolagenowe oraz specjalne systemy
nici liftingujących, które pomagają pozbyć się tak zwanych chomiczków
i eksponują linię żuchwy.

EFEKTOWNE WYSZCZUPLENIE TWARZY
Podkreślenie kości policzkowych i smukła twarz to obecnie wiodący
trend urodowy. Niestety wygląd tego obszaru twarzy może być kwestią genetyczną, a pucułowate policzki najczęściej są odporne na odchudzanie i diety. To głównie poduszki tłuszczowe Bichata odpowiadają
za wygląd oraz objętość policzków i mogą nadawać twarzy okrągły,
pełny kształt – a nawet jak twierdzą niektórzy – lekko dziecięcy. W naszej Klinice możliwa jest ich redukcja. Najczęściej wykonywana terapia
łączona dla tego rodzaju problemu to chirurgiczny zabieg bichektomii
oraz skoncentrowane fale ultradźwiękowe HIFU lub laser lipolityczny
w procedurze Acculift. Najpierw chirurg redukuje objętość poduszeczek
Bichata od strony wewnętrznej policzka. Po założeniu rozpuszczalnych
szwów, przechodzi do zabiegu z wykorzystaniem urządzenia Ultraformer lub lasera lipolitycznego i napinającego włókna kolagenowe
Accusculpt.
Działanie ultradźwięków HIFU oraz procedura Acculift wpływa na skórę, mięśnie i tkankę tłuszczową, pobudza je i stymuluje. Zwiększona
ilość kolagenu przyśpiesza regenerację i zagęszcza skórę. Ultradźwięki
i laser silnie ujędrniają ten obszar, co wzmacnia pożądany efekt na wiele
lat. Cały zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym w pełnym
komforcie, pacjent zachowuje świadomość podczas zabiegu i jest on
bezbolesny. Podobnie jak w poprzednich terapiach łączonych, pacjent
wraca do domu tego samego dnia. Szwy od wewnętrznej strony policzka wchłaniają się samoistnie, a pierwsze efekty dostrzegalne są już
po około czterech tygodniach. Jest to doskonałe połączenie zabiegów
dla osób, które pragną wyszczuplić twarz i dodać jej młodzieńczego
wyglądu, a które nie mogły osiągnąć tego efektu poprzez dietę i ogólny
spadek masy ciała.
Gdybyśmy mieli stworzyć różne kategorie zabiegów medycyny estetycznej, mogłoby być ich naprawdę wiele. W Klinice Zawodny posiadamy ponad czterdzieści różnych urządzeń. To, co jednak czyni te
maszyny niezwykłymi to doświadczenie, umiejętności i ręce naszych
specjalistów, którzy wykonują zabiegi. Gdyby sekret tkwił wyłącznie
w urządzeniu, zabieg straciłby swoją wyjątkowość. Dlatego często podkreślamy, że naszym największym dobrem jest doświadczony i wykwalifikowany zespół. Specjaliści, którzy rozumieją mechanizm działania
sprzętu i jego wpływ na tkanki, wiedzą, jak dopasowywać możliwości
do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta – wiedzą, też jakie techniki, jakie parametry i technologie będą dla niego najlepsze. I to jest
właśnie idea zabiegów łączonych – to najbardziej odpowiednie połączenie zabiegów dla danego pacjenta wybrane przez doświadczonego
specjalistę – tak, aby jak najszybciej i najskuteczniej osiągnąć pożądany efekt. Taki rezultat ma zostać z pacjentem na długo. Zapraszamy
na konsultacje.

Nowoczesne nici liftingujące najczęściej wykonane są z wchłanialnego tworzywa, które poza poprawą napięcia tkanek, ze względu na
swój skład, stymulują także produkcję kolagenu. Dzięki tej właściwości
w miejscu ich wchłonięcia tworzy się naturalna struktura kolagenowa, którą można nazwać „rusztowaniem” dla skóry. Ta cecha sprawia,
że efekt ich wykorzystania zostaje z pacjentem na wiele lat po wchłonięciu się nici. Rezultat połączenia tych trzech zabiegów jest zdumiewający, zwłaszcza dlatego, że osiąga się go po jednej procedurze. Pacjent podobnie jak w pierwszym przypadku, tego samego dnia wraca
do domu, a rekonwalescencja trwa około 7-14 dni. Efekt połączenia tych
zabiegów jest długotrwały i satysfakcjonujący – zobacz na zdjęciach!

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

Jesień w błysku neonu
Na wejściu wita nas kolaż barw: róż przeplata się z soczystą zielenią roślin, a nad wszystkim unosi się świecący neon. To nie Kalifornia z lat
80., która zawsze wzbudza przyjemną nostalgię, tylko klinika medycyny estetycznej. W październiku mija pierwszy miesiąc działalności stargardzkiej Ticket to LA.
Z właścicielem dr Hubertem Bogackim,
lekarzem medycyny estetycznej i radiologiem, rozmawiamy o rozwoju kliniki, planach
na przyszłość i jesiennych trendach wśród
zabiegów. – Jesteśmy wdzięczni za otwartość i zaufanie, z którym spotkaliśmy się
wśród mieszkańców Stargardu – uśmiecha
się dr Bogacki. – Uwielbiam ten moment, kiedy pacjentki wchodzą do nas pierwszy raz
i ciepło przyjmują nasze zupełnie inne niż
zwykle wnętrza. W szybkim czasie zaczynają
się czuć swobodnie.
Jesień przyniosła do kliniki parę nowości.
Przede wszystkim rozwój kosmetologii.
– W zespole Ticket to LA pojawiły się dwie panie kosmetolog – Julia Cichecka i Karolina Lewicka, które do zawodu podchodzą z ogromną pasją – mówi doktor Bogacki – Jesteśmy
pewni, że ich umiejętności przełożą się na
satysfakcję pacjentek. Nie możemy doczekać
się reakcji na opublikowane kosmetologiczne
menu zabiegowe.
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Choć w klinice lato panuje przez cały rok, to jesień i następująca po niej zima są najlepszym
okresem na poddanie się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej czy kosmetologii. Wakacje
się skończyły, więc nastał czas na regenerację.
– Po wakacjach, pacjentki bardzo często korzystają z zabiegów mezoterapii, która jest szalenie
popularnym i bardzo fajnym zabiegiem – mówi
dr Bogacki. – Mezoterapia dobrze sobie radzi
z przebarwieniami, które są najczęściej efektem
nadmiernej ekspozycji na słońce.
Zabieg polega na ostrzykiwaniu skóry składnikami aktywnymi o działaniu rozjaśniającym i regulującym pracę melanocytów. Wykonywany
jest cienką igłą – przed zabiegiem dla komfortu
pacjentki stosujemy znieczulenie. – Mezoterapia skutecznie pozwala pozbyć się przebarwień
i ujednolicić koloryt skóry – zachwala właściciel
kliniki. Przy okazji wspomaga odnowę komórek, redukuje nie tylko przebarwienia, ale także
zmarszczki mimiczne i nawilża skórę. W temacie
głębokiego nawilżenia sprawdzi się także mezoterapia Neauvia Hydro Deluxe. Zawiera ona wysokie stężenie czystego kwasu hialuronowego
i hydroksyapatyt wapnia. Taka mieszanka zapewnia długotrwały efekt nawilżenia i odbudowy,
a także następującą po zabiegu stymulację procesów odbudowy elastyny i kolagenu w skórze.
W walce z przebarwieniami świetnie sobie radzi
również osocze bogatopłytkowe, które znajduje
się w menu stargardzkiej klinki. To idealny zabieg
dla tych osób, które preferują bardziej naturalne
metody – Osocze działa odmładzająco na skórę. Stymuluje powstawanie nowego kolagenu
oraz nowych naczyń krwionośnych – wymienia
doktor. – Po podaniu osocza zmieniają one swój
kolor, po czym ulegają delikatnemu złuszczeniu
i rozjaśnieniu. Skóra w obrębie przebarwienia
staje się zdrowsza i bardziej napięta. Finalnie,
po serii zabiegów, skóra ulega przebudowie, jest
zdecydowanie bardziej sprężysta.
Poza wymienionymi zabiegami, które się sprawdzają jako antidotum na słońce, w klinice można
skorzystać z szeregu innych zabiegów, a wszystko według filozofii self care. – Staramy się przełożyć ten kalifornijski luz nie tyko na charakter
naszych zabiegów, ale także na klimat samego
miejsca – podkreśla dr Hubert Bogacki. – Pacjenci mogą się u nas czuć swobodnie. Nie trzeba
się specjalnie przygotowywać do wizyty. My jesteśmy po to, by otoczyć ich opieką i zadbać nie
tylko o wygląd i zdrowie, ale także o ich dobre
samopoczucie.

autor: Aneta Dolega/ foto: Bogusz Kluz
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tel.: 577 527 627 | tickettola.pl

Życie w dobrym stanie
Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Jak zadbać o te fundamentalne pytania, a na dodatek znaleźć na nie odpowiedzi w rzeczywistości,
która nas coraz bardziej przytłacza? Współczesny człowiek zmaga się w coraz większym stopniu z problemami natury psychologicznej. Depresja, lęki, nerwice, to tylko wierzchołek tej góry. Wielu z nas dotyka kryzys egzystencjalny czy wypalenie zawodowe. Tempo życia tylko
temu sprzyja. Nie jest już niczym dziwnym szukanie pomocy w gabinetach terapeutycznych. Mająca swoje korzenie w psychologii pozytywnej
Dorota Kościukiewicz-Markowska otworzyła gabinety terapeutyczne, które nazwała Pracownią Dobrostanu, zresztą nie bez powodu. O Pracowni
i o samym dobrostanie opowiada w rozmowie z nami.
Skąd pomysł by otworzyć własny gabinet terapeutyczny?

Pracownia Dobrostanu, jest wynikiem przejścia wielu dróg i wieloletnich doświadczeń w zgłębianiu natury ludzkiej. Szczęście jest dla mnie
fundamentalnym zagadnieniem. Wiele osób myśli, że idzie w kierunku
szczęścia, ale tylko pogłębia własną frustrację biegnąc nie w kierunku szczęścia, a przyjemności, która szybko się kończy. Przyjemność
i szczęście są to dwie różne sprawy. Radość też nie jest szczęściem.
Dlaczego? Ponieważ radość jest jedną z pięciu podstawowych emocji,
a szczęście jest dużo głębszym zagadnieniem. Jako, że pasjonował i nadal pasjonuje mnie ten temat, poświęciłam dużą część mojego życia na
zgłębianie odpowiedzi na to fundamentalne pytanie – czym jest szczęście? Mam taki umysł, że musiałam ugryźć temat z każdej możliwej strony, studiowałam więc psychologię pozytywną na uniwersytecie SWPS,
neurokognitywistykę na PUM-ie, analizę egzystencjalną, czyli logoterapię Victora Frankla w Lublinie, jeździłam też po całym świecie i brałam
udział w wielu warsztatach i szkoleniach z dziedziny natury umysłu,
mindfulness czy neurobiologii lub połączenia tych dziedzin u czołowych
znawców tematu m.in. Judson Brewer, Joe Dispenza, Alan Wallace. Dla
równowagi chciałam też zrozumieć funkcjonowanie ludzkiej natury od
strony cienia, trudnych emocji i psychologii społecznej, i tak zostałam
nauczycielem projektu HIP profesora Zimbardo, który zajmował się m.in
tak zwanym „Efektem Lucyfera”. Jako, że mam po rodzinie gen nauczyciela, dzieliłam się tą interdyscyplinarną wiedzą podczas wielu szkoleń,
warsztatów, konferencji i wykładów. Wydawałam w Szczecinie magazyn „Szczęście podaj dalej”, pisałam również o szczęściu w felietonach,
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czy własnych książkach. W międzyczasie, sporadycznie robiłam terapie
indywidualne połączone z psychoedukacją. No i nadszedł Covid.
Jak wiele osób, stanęłam w obliczu pytania – co ma dla mnie sens? Musiałam zmierzyć się z rzeczywistością. Dla szkoleniowców to był bardzo
trudny czas. Szczególnie, że mając wiedzę co robi z nami fizjologicznie
za długie przebywanie przy komputerze zanegowałam prowadzenie
wszelakich aktywności szkoleniowych online. Dla mnie niezwykle istotny był i nadal jest kontakt człowieka z człowiekiem „na żywo”. W tym
czasie ze sporadycznego prowadzenia terapii, zaczęłam zajmować się
tym, można powiedzieć na „cały etat”, ale jednak czegoś mi brakowało.
I tak, rozważając kierunki, które przede mną, oraz drogę, która była za
mną – na osi tych dwóch czasów powstał pomysł o Pracowni Dobrostanu. Mam taką naturę, że jeśli coś ma dla mnie sens, a na dodatek łączy
się z większym sensem ogólnoludzkim – wprawia mnie to w stan, w którym po prostu konsekwentnie idę do celu.
Na czym ci zależało gdy tworzyłaś to miejsce?

Chciałam stworzyć miejsce, w którym kilku specjalistów z zakresu pomocy psychologicznej z różnych dyscyplin, połączy swe siły. Wiedziałam też, że ma to być miejsce, które od samego początku ma tworzyć
dobrostan, czyli człowiek ma się tu czuć dobrze. Zależało mi na tym,
by Pracownia znajdowała się w centrum miasta, a jednak z zielenią za
oknem, z bardzo dobrym dojazdem – by pacjenci, szczególnie ci lękowi
nie mieli problemu z dotarciem. Długo szukałam miejsca i w końcu znalazłam idealne. Jesteśmy w centrum miasta, obok mamy Jasne Błonia,
park, Urząd Miasta, w pobliżu są przystanki tramwajowe i autobusowe.
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Kto aranżował tę przestrzeń?

Ja. Zależało mi na tym, żeby to było miejsce, w którym człowiek – nie pacjent, nie klient, ale właśnie po prostu człowiek czułby się dobrze. Projektowanie tej przestrzeni było czystą przyjemnością. Wyobrażałam
sobie jak może się czuć ktoś siedząc tu, a tam? W najlepszych miejscach
umieszczałam miękkie, rozkładające się fotele czy puszystą kanapę.
W moim wcześniejszym lokalu – Niko Niko, na ścianach było mnóstwo
kolorowych obrazów, tutaj za to umieściłam mnóstwo kwiatów. Kolory są stonowane, każdy miał harmonizować z pozostałymi. Jest tu
też pewien eklektyzm w doborze mebli – starodawne, które powodują
przytulność; artystyczne, poszerzające horyzonty i nowoczesne, czyli
minimalizm, piękno i prostota.
Kto pracuje w Pracowni i w czym dokładnie się specjalizuje?

Oprócz mnie pracują tu fantastyczni fachowcy. Karolina Flacht i Bartosz Śląski to psychoterapeuci zajmujący się psychologią uzależnień.
Rozpoznawalni są nie tylko w Świnoujściu, gdzie prowadzą gabinet od
15 lat, ale też na arenie krajowej. Ogromnie się cieszę, że skrzyżowały
się nasze drogi. Karolina i Bartosz specjalizują się w uzależnianiach alkoholowych, narkotykowych, ale także behawioralnych - jak na przykład
zakupoholizm czy uzależnienie od pracy. W pracowni będzie przyjmować także terapeutka Magda Olech, znana w Szczecinie z organizacji
Women’s Fest i z prowadzenia bloga na Facebooku pod nazwą PsychoLogicznie Magda Olech. Magda z kolei zajmuje się terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach i terapią poznawczo-behawioralną. Jest ona
także instruktorem nirwana-jogi i będzie z niej w Pracowni prowadziła
indywidualne zajęcia, bo czasami żeby coś uwolnić z umysłu, trzeba
uwolnić to z ciała. Wspólnie z Magdą będziemy organizować cykliczne
warsztaty dla młodzieży. Za to dla dorosłych mamy w planach weekendowe warsztaty pod nazwą „Uspokój swój niepokój”. W tym przypadku
połączymy siły z różnych nurtów, którymi się zajmujemy na co dzień
w terapii. Poza tym chcę za kilka miesięcy wprowadzić psychologię motywacji. Motywacją nie tylko dla artystów zajmie się w Pracowni znana
w Szczecinie skrzypaczka, wokalistka i właścicielka agencji koncertowej – Maria Radoszewska. Są też plany aby w grudniu pojawiła się u nas
z warsztatem dotyczącym oddychania Magda Prieditis, czy ze szkoleniem znana w Szczecinie psycholog dr Sylwia Olszewska. Rozmawiałam
też o warsztatach z Maciejem Milczanowskim, który jest dla mnie najlepszym w kraju fachowcem z dziedziny rozwiązywania konfliktów, do
tego jest częścią zespołu profesora Zimbardo.
A czym jest sam dobrostan, który pojawił się w nazwie pracowni?

Pierwsze co przychodzi mi do głowy, to zestawienie dwóch słów: dobrobyt i dobrostan. Dobrobyt, czyli dobry byt kojarzy nam się głównie
z bytem materialnym, z obfitością. Natomiast dobrostan czyli inaczej
dobry stan, oznacza, że się dobrze czuję. I tu pojawia się pytanie od którego zaczęłyśmy: dlaczego dobrze się czuję? W tym momencie docho-

Dorota Kościukiewicz-Markowska
Założycielka Pracowni Dobrostanu

dzimy znów do psychologii pozytywnej, czyli do moich prapoczątków
zainteresowania psychologią. Martin Seligman, twórca psychologii pozytywnej, o dobrostanie mówi prostymi słowami: jest to subiektywne
zadowolenie z życia. Co możemy zrobić żeby być zadowolonym z życia
i czerpać z niego radość? Na te pytania odpowiedzi poszukamy wspólnie w Pracowni Dobrostanu.
Planujesz jakiś dzień otwarty?

Tak, 16 października. Z powodu Covid mamy 3 dostępne godziny: 12:00,
13:00 i 14:00 i ograniczenie do 12 osób na każdą godzinę (zapisy na adres dorota@dorota.tv). Na dniu otwartym będą obecni wszyscy terapeuci, tak, że będzie nam można zadać wszelkie pytania.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Andrzej Golc
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Okiem dermatologa
Połączenia idealne
czyli terapie skojarzone
Jedną z pierwszych oznak starzenia się skóry jest pojawienie się zmarszczek, a także utrata jej jędrności i elastyczności. Wpływ na ten stan ma
zmniejszająca się biologiczna aktywność komórek, spowolnienie procesów regeneracyjnych, spadek odporności na stres środowiskowy i obniżenie
właściwości adaptacyjnych organizmu. Planując zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i dermatologii lekarze coraz częściej proponują terapie
łączone. Takie pytania czy też sugestie nierzadko padają także z ust samego pacjenta podczas konsultacji. Przemyślane, szczegółowo zaplanowane
protokoły zabiegowe przewidują kilka sesji, podczas których wykorzystywane są najnowsze technologie, zabiegi wspierające regenerację skóry,
pielęgnację domową oraz suplementację. Takie połączenie nie tylko w widoczny sposób niweluje oznaki starzenia, ale także przyspiesza odnowę
skóry i tkanki podskórnej. Zregenerowana, wzmocniona i zdrowa skóra lepiej odpowiada na każdego rodzaju zabiegi.
– Najczęściej łączy się zabiegi, które potęgują efekty, wzajemnie się
uzupełniają, a przy tym są dostosowane do potrzeb pacjenta – tłumaczy
dr Kamila Stachura, dermatolog i specjalista medycyny estetycznej.
– Terapie łączące nowoczesne technologie z pobudzeniem naturalnego
procesu regeneracyjnego skóry wzmacniają i utrzymują pożądany efekt
na dłużej.
– Przykładem takiej skutecznej terapii łączonej, która daje rewelacyjne efekty jest zabieg NLift – mówi dr Stachura. – Obejmuje on dwie
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sesje: pierwsza to mezoterapia igłowa Hydro Deluxe, której efektem
jest głęboka biorewitalizacja skóry. Jej nawilżenie, odbudowa kolagenu
i elastyny, zwiększenie jędrności i elastyczności, rozświetlenie, poprawa kolorytu, a co za tym idzie redukcja drobnych zmarszczek. Druga sesja, która odbywa się siedem dni po pierwszej, obejmuje zastosowanie
wypełniacza oraz termolifting z peelingiem wodnym przy użyciu urządzenia Zaffiro.
Innymi najczęściej stosowanymi terapiami łączonymi w medycynie
Zdrowie i uroda

Kolejnym, obok przebarwień i utraty jędrności skóry, problemem dermatologicznym, który spędza sen z powiek
wielu osobom w różnym wieku jest trądzik i blizny potrądzikowe.
– W tym przypadku warto zastosować kurację łączoną
w postaci lasera frakcyjnego CO2 we współpracy z farmakoterapią i leczeniem miejscowym – zaleca dermatolog.
– Po zastosowaniu terapii łączonych, skóra twarzy jest
nie tylko oczyszczona, gładka i świeża. Pory są zwężone,
gruczoły łojowe zmniejszają swoją aktywność, a zmiany
potrądzikowe ulegają zredukowaniu. Ponadto skora jest
w widoczny sposób odmłodzona. Następuje wygładzenie
lub spłycenie zmarszczek, przebarwień i uszkodzeń posłonecznych. Koloryt skóry staje się bardziej wyrównany, poprawie ulega jej elastyczność i jędrność, a organizm wytwarza więcej kolagenu.
estetycznej jest wykorzystanie laserów z kuracjami przeciw przebarwieniom, np. z osoczem bogatopłytkowym.
– I tak laser picosekundowy Enlighten zapewnia silny efekt
poprzez połączenie wysokiej mocy i bardzo krótkiego czasu
trwania impulsu bez powodowania termicznego uszkodzenia tkanki, która go otacza. W wyniku takiego działania następuje wyrównanie kolorytu skóry, cera staje się świetlista
i promienna – wymienia pani doktor. – Z kolei połączenie
lasera frakcyjnego CO2 i osocza, powoduje szybszą regenerację skóry, lepszą stymulację kolagenu oraz spłycenie
zmarszczek i wyrównanie powierzchni skóry.

Jak widać terapie łączone to samo dobro. Odpowiednio
dobrane i umiejętnie przeprowadzone dają optymalne
efekty. Zabieg estetyczny przeprowadzany na skórze,
która wymaga najpierw wyleczenia czy regeneracji, nigdy
nie da zadowalających efektów. W dobie tak szybkiego
rozwoju technologii i doskonalenia procedur lekarze mogą
zaoferować swoim pacjentom naprawdę szeroki wachlarz
bardzo efektywnych zabiegów. Ci zaś mają coraz większą
wiedzę w tym temacie i pragną być nie tylko piękni, ale też
zdrowi.

autor: Aneta Dolega / foto: Bogusz Kluz
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Światło,
które leczy
Nastała jesień, za chwilę zima. Po mocno słonecznych i gorących letnich
dniach nasza skóra potrzebuje regeneracji. Opalona skóra wygląda ładnie. Ale kiedy opalenizna schodzi, często na światło dzienne wychodzą
przebarwienia. Do tego słońce, niestety, przyśpiesza proces starzenia
się skóry. Medycyna, w tym estetyczna, zna bardzo dobre sposoby by
tak podrażnioną skórę zregenerować, a nawet wyleczyć, o czym rozmawiamy z dr n. med. Marcinem Wiśniowskim, specjalistą chirurgii ogólnej
i transplantologii klinicznej.
Panie doktorze co robić w takiej sytuacji?

Przede wszystko należy pamiętać o profilaktyce. Najgorsze dla naszej
skóry jest poparzenie, do którego dochodzi w momencie intensywnej
ekspozycji na silne promieniowanie UV, bez odpowiedniego zabezpieczenia pod postacią filtrów. Wynikiem takiego poparzenia może być powstanie nieestetycznych przebarwień. Usuwanie ich jest dość trudne i
nie zawsze w 100% skuteczne. Może zdarzyć się, że przy kolejnej ekspozycji na słońce przebarwienia wrócą. W wyniku poparzeń zwiększa się
także ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych skóry, które wymagają szybkiego leczenia chirurgicznego. Ocena i wybór terapii zawsze
należy do doświadczonego lekarza.
Jednych z najskuteczniejszych zabiegów jakie stosujemy w przypadku
wystąpienia przebarwień, jest terapia IPL. Zabieg polega na naświetlaniu skóry światłem o odpowiednio dobranej, selektywnej długości fali,
pochłanianej przez melaninę. W celu regeneracji skóry możemy także
zastosować osocze bogatopłytkowe czy zabiegi z użyciem polinukleotydów.
Wspomniał Pan o IPL, urządzeniu, które wykorzystuje technologie
laserową. Jak dokładnie ono działa?

IPL (Intense Pulse Light) wykorzystuje światło o odpowiedniej długości
fali, które emitowane jest w postaci pulsów. Światło to, w zależności od
długości, pochłaniane jest przez różne chromatofory jak np. melaninę
czy hemoglobinę. W wyniku tego procesu dochodzi do fototermolizy
melaniny, uszkodzenia melanocytów i redukcji zmian pigmentacyjnych.
W przypadku hemoglobiny do jej koagulacji i zamknięcia rozszerzonych
naczynek. Nowoczesne urządzenia jak np. Alma Harmony Dye-VL posiadają serię 3 filtrów, dzięki którym uzyskujemy koncentrację światła
w węższym zakresie. Zwiększa to skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu, eliminując te długości fali, które mogą być niebezpieczne dla skóry,
minimalizując ryzyko poparzeń.

Jak widać laseroterapia jest bardzo pomocną metodą w regeneracji
skóry. Co dobrego daje laser naszej skórze i dlaczego nie należy się
go bać?
Odpowiednio zastosowana laseroterapia przyspiesza regenerację skóry, stymuluje powstawanie kolagenu, a co za tym idzie poprawia jej
jakość. Pomoże pozbyć się nam niechcianym przebarwień czy rozszerzonych naczynek. Laserów nie należy się bać pod warunkiem, że są to
urządzenia medyczne, a zabieg wykonywany jest przez doświadczonego lekarza i odpowiednio dobrany do naszego problemu.
Lasery są urządzeniami wysokoenergetycznymi ale czy tylko one?
Co oznacza to pojęcie?

Urządzenia wysokoenergetyczne to nie tylko lasery choć jest ich
w tej kategorii najwięcej. Do takich urządzeń możemy zaliczyć także

radiofrekwencję czy skoncentrowane ultradźwięki. To rządzenia o dużej mocy, która emitowana jest w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu
możemy osiągnąć optymalne efekty przy minimalnym ryzyku działań
niepożądanych.

Fotoodmładzanie to jeden z fajniejszych i popularniejszych zabiegów, zalecanych po lecie ale nie tylko, z użyciem lasera. Na czy
polega fenomen tego zabiegu i co dokładnie kryje się pod słowem
"fotoodmładzanie”?
Nasza skóra cały czas podlega procesom starzenia. Zmniejsza się ilość
włókien kolagenowych, ich struktura ulega rozluźnieniu. Pojawia się
nieprawidłowy rozkład melaniny, zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej.
Medycyna regeneracyjna ma za zadanie przeciwdziałać tym procesom
i maksymalnie je spowalniać. Jednym z takich zabiegów, nastawionym
na redukcję uszkodzeń posłonecznych, jest terapia światłem widzialnym czyli fotoodmładzanie. Dzięki tym zabiegom możemy pozbyć
się piegów, wyrównać koloryt skóry, zamknąć rozszerzone naczynka
a także stymulować powstawanie nowych włókien kolagenowych.
Zabiegi takie należy przeprowadzać w serii. Zazwyczaj 3-5 zabiegów
w odstępach 4-6 tygodni. Najlepszym okresem do ich przeprowadzenia
jest okres jesienno-zimowy ze względy na ograniczoną ekspozycję na
światło słoneczne. Jest to istotny element całej terapii.
Na koniec: dlaczego trzeba poddawać skórę regeneracji. Dlaczego
to jest takie ważne?

Dobra jakość skóry to także dobre nasze samopoczucie. Procesy starzenia są nieodwracalne, ale możemy skutecznie je spowalniać a w niektórych przypadkach zapobiegać np. powstawaniu nowotworów skóry.
Pamiętajmy o tym i dbajmy o nią cały czas.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały promocyjne

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.

dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna | ul. Janusza Kusocińskiego 12/LU3 | 70-237 Szczecin
tel.: 91 820 95 54 |

/ dr WIŚNIOWSKI chirurgia i medycyna estetyczna | www.drwisniowski.pl

STOPY TO PODSTAWA
W podeszwach stóp znajduje się ponad 7000 zakończeń nerwowych, które mają połączenie z mózgiem. To dlatego refleksologia i masaże stóp
pomagają przywrócić zdrowie w całym ciele. – Tymczasem zwykle stopy bagatelizujemy i skupiamy się wyłącznie na ich wyglądzie – mówi podolog
Katarzyna Woźniak, właścicielka studia Beauty Hand&Feet, specjalizująca się w ratowaniu naprawdę trudnych przypadków.
Jej przygoda z podologią zaczęła się od własnych problemów ze stopami – paradoksalnie to one zainspirowały ją do zainteresowania się
tematem. Cały czas pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach
i szkoleniach. Obecnie sama występuje również w roli szkoleniowca, bo
w zawodzie pracuje już 10 lat i może pochwalić się dużym doświadczeniem i zaufaniem pacjentów. – Każdy przypadek jest inny, dzięki czemu
cały czas uczę się nowych rzeczy – tłumaczy podolog.
Specjalność: trudne przypadki

Właścicielka Beauty Hand&Feet specjalizuje się w trudnych przypadkach, takich jak wrastające paznokcie, onycholiza, urazy paznokci,
odciski i pękające pięty. Z powodzeniem leczy też grzybicę paznokci
czy brodawki wirusowe HPV I i HPV II. Pacjenci najczęściej nie wiedzą,
skąd wziął się ich problem. – Zazwyczaj wystarczy, że spojrzę na obuwie, w którym pacjent przeszedł, obejrzę, jak chodzi i jak to wpływa na
jego postawę, a także dowiem się, jakie ma choroby, a jestem w stanie
odgadnąć genezę problemu i zaproponować jego rozwiązanie – mówi
podolog.
Najtrudniejszy pierwszy krok

Do wizyty u podologa nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Pacjentami często kieruje wstyd, przez co zaniedbują stopy do momentu,
gdy już sami nie są w stanie sobie poradzić. Ewentualnie zaczynają od
wizyty w salonie kosmetycznym u stylistki paznokci, której celem jest
pielęgnacja, a nie leczenie. – Nie ma czego się wstydzić. Oczywiście
estetyka też jest ważna, ale nią również się zajmuję. W trakcie wizyty
diagnozuję problem i proponuję określoną terapię, podczas której pacjenci przestrzegają moich zaleceń, co daje pożądane efekty. Podolog
to lekarz jak każdy inny, a zdrowe stopy to piękne stopy i dobre samopoczucie – podsumowuje pani Kasia.

autor: Karina Tessar/ foto: Ewelina Prus
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Andrzej Dmytrzak:
„Operując ciało,
operujemy emocje”
Andrzej Dmytrzak to specjalista z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej z ponad 30-letnim stażem. Jest założycielem pierwszego oddziału
chirurgii plastycznej na Pomorzu Zachodnim w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. Wykształcił wielu chirurgów plastyków. Władając biegle kilkoma
językami obcymi jest aktywnym członkiem europejskich i światowych towarzystw chirurgii plastycznej i estetycznej, w tym między innymi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, czy Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej ISAPS. Na co dzień
jest właścicielem i głównym chirurgiem plastycznym w Aesthetic Med. Z doktorem Andrzejem Dmytrzakiem o historii chirurgii plastycznej oraz jej
współczesnych zagadnieniach rozmawiała Nina Manduk-Czyżyk w ramach programu „Klinika piękna” w radiu Super FM.
Jak zmieniła się chirurgia plastyczna na przestrzeni lat?
Ta dziedzina powstała w wyniku olbrzymich potrzeb, zarówno z potrzeb
chirurgii rekonstrukcyjnej, jak i chirurgii estetycznej. Patrząc na te zmiany przez pryzmat prawie 40-letniego doświadczenia, mogę stwierdzić,
że są to potrzeby chwili. Zmienia się świat, zmieniają się kryteria piękna,
nie akceptujemy wielu rzeczy, w związku z tym rosną potrzeby, a chirurgia rozwija się w tempie niewiarygodnym.
Chirurgia plastyczna często mylona jest z medycyną estetyczną,
tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia i obserwacji. Jak
moglibyśmy rozróżnić te dwie dziedziny?
To są tak naprawdę dwie różne dziedziny. Lekarze zajmujący się chirur-
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gią estetyczną przede wszystkim zajmują się wykonywaniem operacji.
Medycyna estetyczna jest natomiast działem bezzabiegowym, bezinwazyjnym, także to jest gigantyczna różnica. Oczywiście my, lekarze
chirurdzy to akceptujemy i bardzo chętnie z tego korzystamy.
Mówi się, że nasz Szczecin jest mekką chirurgii plastycznej. Jak wyglądamy na tle świata, Europy z poziomem wiedzy?
Rzeczywiście, Szczecin rozrósł się i jest potęgą w Polsce jeśli chodzi
o liczbę gabinetów zabiegowych. Pamiętam jak dawno temu przyjechałem do Szczecina i jako pierwsi otworzyliśmy prywatną klinikę. Był
to pierwszy zabiegowy specjalistyczny gabinet chirurgii plastycznej.
Oczywiście nie wyglądał tak jak teraz. To były zupełnie inne czasy i inne

Zdrowie i uroda

możliwości. Ale ten „kamień węgielny” został wtedy wkopany i wszystko się rozwinęło. W tej chwili, na przestrzeni trzydziestu lat pojawiło
się bardzo wiele gabinetów i widać coraz większe zapotrzebowanie na
tego typu zabiegi. Szczecin stał się bardzo modnym i bardzo dobrym
ośrodkiem. Na tle świata wyglądamy doskonale. Jakość zabiegów całego polskiego rynku medycyny estetycznej stoi na bardzo wysokim
poziomie. Mam porównanie, ponieważ bardzo często wyjeżdżam na
różnego rodzaju mitingi naukowe i widzę jak my operujemy w Polsce
i jak operuje świat. Oczywiście – uczymy się ciągle, tak jak cały świat
się uczy, a dostępność wiedzy stała się w tej chwili nieprawdopodobna.
Podsumowując – na tle świata wypadamy bardzo dobrze.
Jak jest z bezpieczeństwem w chirurgii plastycznej?
To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa. Rzeczywiście chirurgia estetyczna jest owiana legendą, ponieważ masa informacji, jaka się pojawia
w internecie jest nieprawdziwa. Pacjenci spodziewają się cudów, a cudów w medycynie nie ma. Jest tylko wiedza, doświadczenie, rzetelność,
prawidłowa kwalifikacja pacjenta do zabiegu. My się z tym spotykamy
na co dzień. Przede wszystkim musimy patrzeć na siebie, jaką wiedzą
i możliwościami operacyjnymi dysponujemy i dopiero wiedząc co potrafimy możemy się mierzyć z pacjentem. Najważniejszy jest wstęp, czyli
rozmowa kwalifikacyjna. I ta rozmowa musi być prowadzona w bardzo
poważnym tonie, chirurg musi być asertywny, nie może ulegać pacjentom. W trakcie pierwszej rozmowy trzeba pacjentowi bardzo szczegółowo wyjaśnić na czym zabieg będzie polegał, jakie mogą być spodziewane efekty, jakie mogą być konsekwencje negatywne i o tym wszystkim
pacjent musi wiedzieć. Ponieważ przed zabiegiem operacyjnym musi
podpisać zgodę, w której zawarte są wszystkie te informacje. Bardzo
często pacjenci nie przywiązują wagi do tej rozmowy są tak mocno nastawieni na zabieg. Przypominamy to przed zabiegiem, pokazując właśnie tę zgodę, a czasami pokazujemy ją podczas pierwszej konsultacji,
żeby pacjent mógł ją zabrać do domu i dokładnie przeczytać. Zdarza
się, że pacjent po operacji mówi: „Mnie się to nie podoba”. A my wykonaliśmy zabieg według sztuki lekarskiej. Natomiast pacjent czekał
na cud, znany z programów telewizyjnych w których pacjentka przychodzi do lekarza, bo jest niezadowolona ze swojego wyglądu, a potem
wychodzi i jest szczęśliwa, ale nikt tam nie mów o procesie gojenia i rekonwalescencji. Pacjenci są bardzo niecierpliwi. Przychodzą tydzień po
zabiegu i oczekują efektu, pytają dlaczego to tak długo trwa. My wtedy
wracamy do rozmowy wstępnej. Proszę pamiętać o jednej rzeczy bardzo specyficznej dla chirurgii estetycznej - my operując ciało operujemy
emocje. One biorą górę w czasie pooperacyjnym. Dlatego trzeba bardzo uważnie selekcjonować pacjentów, tłumaczyć bardzo wiele rzeczy
i wracać do tej pierwszej rozmowy.

jest tylko wiedza, doświadczenie i umiejętności lekarza chirurga, a po
stronie pacjenta umiejętność słuchania lekarza i oczywiście zadawania
pytań. Nie ma niemądrych pytań, każde pytanie jest ważne i na miejscu.
Lekarza trzeba wypytać o wszystko: jakie zagrożenia mogą wystąpić,
jakim sposobem będę operowany, to lekarz powinien przystosować się
do pacjenta i w sposób umiejętny wyjaśnić na czym polega problem.
Czy z chirurgii estetycznej korzystają zazwyczaj kobiety? Wydawałoby się, że jest to bardzo sfeminizowany obszar.
Pamiętam, jak zaczynaliśmy pracę, 100% pacjentów to były kobiety.
Świat się jednak zmienia, mężczyźni również chcą wyglądać atrakcyjnie. Do nas przychodzą mężczyźni, których najczęstszym problemem są starzejące się twarze, krzywe nosy, nadmierna otyłość.
Widać, że chirurgia służy wszystkim.
Wykonuje pan pionierskie operacje z zakresu chirurgii estetycznej,
jako pierwszy w Polsce przeprowadził pan liposukcję, pierwszy
w Polsce wykonał Pan operację jedną trzecią górną podokostnową
części twarzy z dostępu przez powieki dolne, a także operację nosa
tzw. open nose sposobem Deana Toriumi oraz operację powiększania piersi z umieszczeniem implantu pod mięśniem piersiowym. Jakie są najbardziej popularne zabiegi wśród pacjentek, mając takie
doświadczenie jak pan?
Pacjenci są coraz bardziej świadomi, wymagają coraz więcej i my musimy za tym nadążać. Pacjenci przychodzą do nas i chcą wyglądać
jak najlepiej. Nie wszystko zawsze się udaje tak jakbyśmy oczekiwali,
w związku z czym trzeba czasem dołożyć trochę innej wiedzy też z zakresu chirurgii estetycznej, ale to są drobne zabiegi uzupełniające ten
zabieg podstawowy. To się robi coraz popularniejsze.

Zatem jakie są najczęstsze błędy, w opinii pana doktora w myśleniu
pacjentów o zabiegu?

Jednym z najbardziej ulubionych przez pana doktora zabiegów jest
lift twarzy. Czy mógłby pan opowiedzieć nam coś więcej na temat
tego zabiegu?
To jest dosyć specyficzny rodzaj zabiegu operacyjnego, ponieważ dotyczy twarzy, czyli części ciała, która jest najbardziej widoczna i eksponowana i jeśli chodzi o chirurgię estetyczną, myślę, że najważniejsza.
Zabieg jest bardzo trudny, choć jego historia jest dosyć krótka. Zaczynano operować twarze bardzo delikatnie i dyskretnie. Początkowo robiono niewielkie nacięcia w okolicach uszu, odwarstwiano skórę, ale
efekty były niewystarczające i krótkotrwałe. Pacjentki wracały i chciały więcej. Powoli zabieg uległ przemianom, zaczęliśmy robić coraz bardziej rozległe zabiegi, ale tylko poruszając się w obrębie skóry twarzy
i szyi - w tamtym czasie metodą bardzo dobrą, ale niewystarczającą.
Pamiętam swój pierwszy pobyt w Paryżu, kiedy przyjechał pan doktor
ze Stanów Zjednoczonych i pokazał pierwszy zabieg, który polegał na
odcięciu powięzi, czyli warstwę głębiej niż dotychczas. Jest to błona,
która pokrywa wszystkie mięśnie twarzy. On odwarstwił tę część i podciągnął całą twarz i szyję używając właśnie powięzi. I to była prawdziwa rewolucja, tak jak z wynalezieniem koła. Pan doktor pokazał ten
sposób, na sali wykładowej na której znajdowało się 200 osób, zapadła
kompletna cisza. Wszyscy oniemieli. Było to tak rewolucyjne i tak niesamowite. To właśnie stworzyło podwalinę pod operację SMAS. Z biegiem czasu oczywiście ta metoda uległa modyfikacjom, ale dalej jest
to SMAS. Teraz operujemy znacznie głębiej, ale dalej podciągamy twarz
do góry czy na boki. Pamiętam dokładnie tamten czas, bo to było coś
niesamowitego. I właśnie teraz, mówiąc o operacji twarzy powinniśmy
mówić o SMAS’ie, czyli podciąganiu twarzy wewnątrz. Skóra jest materiałem, który pokrywa tylko twarz i szyję, a do tego doszedł jeszcze
nowy sposób operacji szyi, w który używa się mięśni do podciągania
szyi. Jest to bardzo rozległy i niebezpieczny zabieg, ponieważ można
doprowadzić do uszkodzenia którejś z gałęzi nerwów twarzowych i to
kalectwo jest nieodwracalne. Oczywiście to wszystko wymaga znajomości anatomii, nikt nie rozpoczynał od robienia tego zabiegu na ludziach. Pamiętam swoją drogę, kiedy wyjeżdżałem do Austrii, Wiednia
w Katedrze Anatomii Prawidłowej mięliśmy ćwiczenia na zmarłych osobach. Dopiero po kilkunastu wyjazdach i ćwiczeniach, mogłem się tej
operacji i powoli nauczyć.

Po pierwsze i najważniejsze to to, o czym już mówiłem - pacjenci spodziewają się cudów, a w medycynie cudów nie ma. To jest jak mantra,

Kto jest najlepszym kandydatem do tego zabiegu?
Tu jest bardzo ostra selekcja pacjentów. Mężczyzna jest dużo trud-

A kiedy można zacząć rozważać zabieg z zakresu chirurgii plastycznej?
Wiek tutaj nie wchodzi w rachubę, ponieważ przychodzą pacjenci 18-letni, ale przychodzą również pacjenci 70-letni. Ale co jest najważniejsze
- gdy przychodzi pacjent, to należy wskazać i rozpoznać bezwzględne
wskazania do zabiegu. Czyli jeśli pacjent się kwalifikuje, wyjaśniamy
mu jakie mogą być przeciwwskazania i wtedy zaczynamy rozmawiać
o samym zabiegu. Natomiast jeżeli chirurg ustala tak zwane względne
wskazania, czyli dlatego, że pacjent chce, to zawsze odwodzę pacjenta
od takiej decyzji, bo to jest nieszczęście i dla chirurga i dla pacjenta.
Panie doktorze, na co w takim razie zwrócić uwagę w wyborze kliniki chirurgii plastycznej?
Zawsze zalecam - proszę pójść do lekarza i porozmawiać, czyli odbyć
rozmowę kwalifikacyjną. W jej trakcie pacjent obserwuje lekarza, co
i w jaki sposób do niego mówi. Powinno być to wewnętrzne, osobiste
przekonanie, że lekarz jest dobry, czy spełnił oczekiwania, czy wyrażał
się w sposób jasny, klarowny, i to są moim zdaniem kryteria, które pacjent powinien brać pod uwagę.
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niejszym pacjentem z uwagi na zarost, jak odwracamy skórę, widzimy mieszki włosowe a każdy mieszek włosowy jest osobno ukrwiony
i unerwiony, więc rekonwalescencja i krwawienie pooperacyjne może
trwać dłużej. Kobiety są łatwiejszymi pacjentkami, ale również musimy
przeprowadzać ostrą selekcję, aby ocenić jakość skóry, grubość tkanki
pod skórą, ilość tkanki tłuszczowej, kształt głowy, szyi. Jeśli pacjentka
jest palaczem, nie kwalifikuje się do zabiegu. Nigdy nie przeprowadzam
tej operacji u osób, które palą, zawsze rekomenduję rzucenie palenia
papierosów i tu nie ma kompromisów. Należy odstawić nikotynę przynajmniej na trzy miesiące przed zabiegiem. Jeśli pacjentka tego nie
zrobi, nie operuję. Powikłania po zabiegu u palaczy mogą być okropne
i nieodwracalne.
Czy to wiek warunkuje poddanie się liftowi twarzy?
Niekoniecznie. Kwalifikacje są bardzo różne i choć wiek jest argumentem, nie jest dominujący. Często tym zabiegom poddają się osoby młode, do 40-roku życia. To są według naszych kryteriów osoby młode,
ale twarz jest już na tyle zniszczona, że kwalifikuje się do operacji.
A ile trwa rekonwalescencja po tym zabiegu?
To jest bardzo dobre pytanie, bo pacjentkom wydaje się, że w ciągu
tygodnia po wyjściu z kliniki będą wyglądały dobrze. Nie będą i o tym
informujemy przed operacją. Obrzęk, który się utrzymuje w obrębie
twarzy podlega rekonwalescencji, ale może się utrzymywać do dwóch
miesięcy, a nawet dłużej. Efekt końcowy widzimy pomiędzy 4-6 miesiącem. Wtedy możemy usiąść z pacjentem do rozmowy o tym, co nam
się podoba, a co nadaje się do lekkiej poprawki. Bardzo rzadko zdarzają
się korekty, ale nie znam na świecie chirurga, któremu takie sytuacje
się nie zdarzają. Właśnie na tym polega prawda. Kiedy spotykamy się
na zjazdach i rozmawiamy na tematy „SOS dla chirurgii plastycznej”,
to wszyscy wielcy pokazują swoje powikłania i to, jak z takiego kłopotu
się wydostać.

Czy lift twarzy jest zabiegiem dożywotnim?
Nie. Zdecydowanie nie, bardzo ważna jest jakość i rodzaj skóry. Z reguły
to jest okres od 6 - 8 lat, czasami, przy bardzo dobrych warunkach anatomicznych nawet do 10 lat.
Czy zatem istnieje alternatywa dla zabiegu liftu twarzy?
Nie istnieje alternatywa. Ale pamiętam ten moment w dziejach chirurgii plastycznej, kiedy pojawiła się medycyna estetyczna. Wtedy ilość
chirurgicznych zabiegów twarzy gwałtownie spadła, ponieważ pojawił
się botoks, komórki macierzyste, kwas hialuronowy, lasery. W związku
z tym można było tę starość oszukać, natomiast od 5-6 lat obserwuje
jak znowu zwiększa się liczba pacjentek, które chcą się operować. Z medycyną estetyczną jest jak ze wszystkim – my możemy zrobić bardzo
wiele pozytywnych rzeczy, ale dochodzimy do momentu, kiedy pozostaje nam skalpel. W związku z tym widzę olbrzymi powrót do chirurgii
plastycznej.
Biorąc pod uwagę ogromne doświadczenie pana doktora, lata pracy na światowym poziomie, jaką radę dałby pan młodszym kolegom, którzy są na początku tej drogi?
Warunkiem sine qua non jest to, żeby jeździć po świecie. Wiedza jest
dostępna. Od kilku lat też widać jak zmienia się jakość tych zjazdów,
czyli są one coraz bardziej monotematyczne. Na przykład trzy dni poświęcone operacjom twarzy czy tylko operacjom nosa. Mało tego – jest
bardzo dużo kursów organizowanych w prosektoriach, czyli chirurgia
na kadawerach. Ja zawsze to rekomenduję i polecam, ponieważ sam od
trzydziestu lat jeżdżę i widzę jak ogromny jest wtedy skok. Kulturowy
również - widzimy inny rodzaj postępowania, inną wiedzę i możemy
wtedy porównać jak wyglądamy na tle świata, a to jest imperatyw do
działania. To moja jedyna rada – jeździć, uczyć się, jeździć prywatnie do
innych klinik – to jedyna droga do tego, żeby w szybki sposób zdobyć
ogromną wiedzę.

rozmawiała: Nina Manduk-Czyżyk / foto: materiały prasowe
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Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
Panie doktorze,

Panie doktorze,

mam opadające powieki, ale nie chce jeszcze korzystać z zabiegów chirurgicznych i szczerze mówiąc trochę się ich obawiam...
Czy można metodą nieoperacyjną poprawić wygląd oka?

po lecie na mojej twarzy pojawiły się nieestetyczne, ciemnobrązowe plamki. Czy to są przebarwienia i jeśli tak – jak można się ich
pozbyć? Proszę o pomoc.

Pani Małgorzato, problem opadających powiek to defekt kosmetyczny,
który zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn jest uciążliwy. Z biegiem czasu
może stawać się coraz poważniejszy i może ograniczać pole widzenia.
Pacjenci skarżą się, że opadające powieki nadają twarzy zmęczonego
wyrazu. Są one skutkiem rozluźnienia struktur włókien kolagenowych
podskórnych, zmniejszenia elastyczności i gęstości skóry. Nadmiar skóry nad okiem czasami wiąże się również z predyspozycjami genetycznymi. Proszę pamiętać, że dzisiejsza medycyna estetyczna i kosmetologia
proponują rozwiązania, które przynoszą świetne efekty i poprawiają
kondycję skóry w okolicy oka. Z zabiegów bezinwazyjnych, które nie
wymagają okresu rekonwalescencji, a skutecznie napinają skórę, należą: technologie ultradźwiękowe (HIFU – np. Ultraformer), fala radiowa
(np.Pelleve) oraz światło w zakresie podczerwieni (np. Zaffiro). Do innych metod zaliczyć można zabiegi mezoterapii igłowej, a także zabiegi laserowe, które stymulują fibroblasty do produkcji nowych włókien
kolagenowych i elastynowych. Zabiegi laserowe, które rekomenduję
w takich przypadkach to lasery frakcyjne.

Pani Marto, prawdopodobnie są to przebarwienia i w wielu przypadkach powstają na skutek ekspozycji na promieniowanie słoneczne.
Tak więc, jeśli tego typu zmiany zaobserwowała Pani po lecie, bardzo
prawdopodobne jest to, że są to właśnie przebarwienia posłoneczne. Nowoczesna medycyna estetyczna dysponuje szerokim wachlarzem zabiegów, dzięki któremu możemy istotnie wpływać na ten problem. Jedną z najskuteczniejszych metod terapii jest laseroterapia.
Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka rodzajów przebarwień i zmian
o charakterze barwnikowym, a niektóre z nich należy usunąć chirurgicznie
i dla bezpieczeństwa onkologicznego, zbadać pod mikroskopem.
Z tego powodu, przed wyborem odpowiedniej metody ich leczenia,
należy je skategoryzować. Do tego celu potrzebna jest konsultacja
z wykonaniem badań dermatoskopowych w przypadku znamion barwnikowych lub badanie VISIA w przypadku przebarwień.

Małgosia

Pozdrawiam, Piotr Zawodny

Marta

Pozdrawiam, Piotr Zawodny

Szymon Kaczmarek
Dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski.

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

Miesiąc oszczędności
Ostatni raz oszczędzałem w SKO. Ten zadziwiający twór ekonomiczno–
socjalistyczny, w pełnym brzmieniu nazywał się „Szkolna Kasa Oszczędności”. Zaoszczędzone drobniaki wpłacało się na lekcji wychowawczej,
Pani zapisywała kwotę w swoim zeszycie i w kartonowej książeczce
dumnego ciułacza, a na koniec roku można było w nagrodę dostać książkę. Tak, droga młodzieży, książkę, nie pendriva.
Te drobne sumy zdobywało się w rozmaity sposób. Najprościej było
sprzedać butelki po mleku, lub śmietanie, albo, nie wstydźmy się tego,
po wódce wypitej przez patologicznych rodziców. Za butelki po śmietanie i mleku można było dostać w tyłek, bo towar ten był deficytowy
i podlegał wymianie przy zakupie nabiału. Jakoś nigdy nie dostałem batów za flaszki po wódce. Pewnie rodzice byli szczęśliwi, że oszczędne
dziecko uprzątnęło dowód ich pijaństwa.
Oszczędzanie w SKO było obowiązkiem naszego socjalistycznego wychowania.
Dziś, obowiązkiem kapitalistycznego trybu życia są promocje, bonusy
i sezonowe obniżki cen.
Dobrowolnie, z baranią bezmyślnością i absolutnym brakiem refleksji,
dajemy nabierać się na hasło „wielka obniżka cen!”. Nie zastanawiając
się nad przemyślnością i podstępnym charakterem sprzedawców, leziemy do sklepów i z miną zwycięzcy kupujemy kolejny niepotrzebny gadżet, bo przecież dziś taniej.
A ja to sobie myślę tak: skoro do dziś ten telewizor kosztował 1000 zł,
ale obniżają cenę do 850 zł, to przez ten cały czas, sklep rżnął mnie na
150 zeta! Jeśli mam kupić dwa mydła za dychę, a jedno kosztuje 7.50
to znów ktoś obrabia moją kieszeń na dwa pięćdziesiąt. Skoro im się to
opłaca, to znaczy, że dotychczasowa cena była w cholerę zawyżona. Taki
mam prosty tok myślenia. Dwa piwa +dwa piwa gratis, to nic innego jak
sprzedawanie jednego piwa za podwójną cenę. czy to trudno zrozumieć?
Chyba tak, skoro na promocjach wciąż tłumy spragnionych darmochy.
reklama

I naiwnie wierzą, że jakikolwiek sklep da coś człowiekowi za darmo.
Gdyby tak było w istocie, to ja dziękuję za te dwa piwa, a poproszę wyłącznie dwa gratisy.
Jak nadmieniłem na wstępie, oszczędzanie zakończyłem w podstawówce. Później jakoś wciąż miałem na co wydawać, a potrzeby były
zazwyczaj odrobinę większe niż możliwości. Wciąż, to moi pracodawcy wykazywali się o wiele większą oszczędnością, niż ja możliwościami
oszczędzania. Moją naczelną zasadę życiową najlepiej określa hasło:
„Skromnie, ale za to ubogo”. W końcu dostatek to tylko słowo określające stan przejściowy, bo jak pokazuje życie, ludzie bogaci nie zadowalają
się tym co mają, pragnąc mieć jeszcze więcej.
Największą jednak oszczędność, obserwuję ostatnio w bogatej ofercie
programowej telewizji zarówno rządowej, jak i tej drugiej. Większość
programów publicystycznych okupowana jest przez osobników, którzy
w skrajnie oszczędny sposób posługują się rozumem. Nie mam pojęcia
czy to efekt ich skąpstwa, czy też, o zgrozo, brak wspomnianego rozumu? W każdym bądź razie, nie widać go, podobnie jak nie widzieliśmy
nigdy naszych uciułanych groszaków w SKO. O ile jednak w SKO były to
sumki skromniutkie i nie mające wielkiego wpływu na rozwój cywilizacji
zachodnio-chrześcijańskiej końca XX wieku, to już oszczędni intelektualnie politycy dysponują kwotami przyprawiającymi nas o zawrót głowy.
Ich oszczędność widoczna jest na każdym kroku: oszczędnie komentują
swoje wybryki, oszczędnie cedzą słowa w odpowiedzi na niewygodne
pytania. Przyłapani na kolejnym draństwie, oszczędnie używają tego
samego tłumaczenia: „to prowokacja politycznych przeciwników”.
I sprawa załatwiona.
Z okazji miesiąca oszczędności, ja również pozwolę sobie zaoszczędzić
Państwu słów niewyobrażalnie wulgarnych, które cisną mi się na usta
za każdym razem, gdy oszczędny w rozum polityk sugeruje mi bym żył
oszczędniej.

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
To wydarzenie przejdzie na pewno do historii Pomorza Zachodniego.
Bo czegoś takiego chyba ludziska na tych terenach jeszcze nie widzieli. No, może przed wojną. Ale tego nawet najstarsi górale z Darłowa
nie pamiętają. Chodzi o pewnego osobnika, który ostatnio pojawił się
w Zachodniopomorskiem. Nie jakiegoś polityka, artystę, celebrytę (nie
daj Bóg!), sportowca, gwiazdę disco polo (ludzie, litości!) czy laureata
Nagrody Nobla w jakiejkolwiek dziedzinie. Ale równie mocno jak wyżej
wymienieni przyciągnął uwagę mediów, ludności tubylczej oraz gości,
którzy w połowie września pojawili się w okolicach Barzkowic, niedaleko Stargardu. W tym czasie odbywała się tam kolejna edycja Targów
Rolnych Pomerania. Któż więc był tym tajemniczym, sławnym i intrygującym osobnikiem, który pojawił się na tej imprezie? Wyczuwam pewne zniecierpliwienie Czytelników. A słowo wyczuwam zostało użyte
nie bez powodu. Otóż niezwykłym uczestnikiem rolniczych targów był
… skunks! Tak, tak, prawdziwy amerykański skunks! Zwierzę z wyglądu
miłe i sympatyczne, o czarnym futerku z białymi pasami na grzbiecie.
Ten opis to gwoli przypomnienia jakby się komuś zapomniało. Oczywiście wielu kojarzy go pod postacią zabawnego bohatera kreskówek, czyli skunksa Pepe Le Swąd (ang. Pepe Le Pew). Swoje uczucia lokował on
w czarno białych kotkach, które mylił z żeńskimi odpowiednikami swojego gatunku. A, że był wytrwały, to żadna nie mogła mu się oprzeć (a mówiąc szczerze uciec przed jego amorami). Ale metody jakie stosował były,
powiedzmy, może przed laty do przyjęcia. Teraz już nie. I Pepe Le Swąd
w końcu się doigrał. W USA stał się postacią kontrowersyjną i niechcianą.
Jeden z dziennikarzy "New York Timesa" oskarżył publicznie napiętnował
jego niedopuszczalne i toksyczne zachowania tzn. obmacywanie kotek,
całowanie bez ich zgody, gwałtowne rzucanie się na nie, niewypuszczanie ich z objęć i jeszcze zamykanie drzwi, aby nie mogły uciec. Ameryka
zawrzała z oburzenia a animowany skunks stracił rolę w kinowym hicie pt. „Kosmiczny mecz 2”. Ale to tak na marginesie. Na razie okazuje
się, że zwierzę to coraz częściej pojawia się gospodarstwach agrotu-
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rystycznych w Polsce. W jakich celach? Żeby ściągnąć ciekawskich turystów żądanych zobaczenia tego osławionego indywiduum. Co prawda nie tylko na Pomorzu Zachodnim od dawna o niejednym mówiono:
„ty skunksie!”. Ale to nie to samo. Jednak co oryginał, to oryginał, a nie jakaś podróbka. Choć może zapachowo zbliżona do autentyku. W każdym
razie zwierzak przyciągnął tłumy. Podobno nie było zbyt wielu śmiałków,
którzy zbliżyliby się do niego chcąc mu się nieco dokładniej przyjrzeć.
Wiadomo, ryzyko oblania smrodliwą wydzieliną było zbyt duże. Fetor
utrzymuje się przez wiele dni, a odór jest wyczuwalny nawet z odległości 6 kilometrów. A taki skunks nie wiadomo jak się zachowa – na obcej
ziemi, pośród tłumów, zestresowany, niewyspany, coś do niego mówią
w jakimś nieznanym, dziwnym języku, palcami pokazują, śmieją się z niego.
Nic tylko siknąć na szyderców i gapiów! Na długo zapamiętaliby spotkanie z Panem Skunksem lub Panią Skunksynią, Skunksową (?!). Tu żartów
nie ma. To potworna, naturalna, broń biologiczna, która może być używana np. w samoobronie, zamiast gazu pieprzowego lub paralizatora.
Wystarczy sam widok skunksa. Poza tym oblany przestępca lub napastnik będzie łatwy do wykrycia. Z drugiej strony może być bronią
obosieczną. Bo również świat przestępczy może korzystać ze skunksów
jako narzędzia zbrodni np. grożąc nimi i ich użyciem dokonując napadów rabunkowych, wymuszeń rozbójniczych, oszustw, wyłudzeń, szantaży. Katalog przestępstw w z użyciem skunksa może być dość szeroki.
W dodatku żyjemy w Polsce w bardzo gorących czasach. Spieramy się
o wszystko i wszyscy ze wszystkimi. Nietrudno byłoby wykorzystać
skunksa w walce politycznej. Na pewno też niejednemu zwiedzającemu
barzkowickie targi zaświtał w głowie jakiś pomysł na biznes ze zwierzakiem tym w roli głównej np. wypożyczalnia skunksów albo produkcja
jego wydzieliny w aerozolu. Cała nadzieja w tym, że skunks niejednemu już cwaniaczkowi wyperswadował traktowanie go instrumentalnie
i nie da się wmanewrować u nas w jakąś śmierdzącą historię.

Felieton

foto: Marek Grotowski

foto: Włodzimierz Piątek

CARMEN NA ZAMKU

CHWILA NIEUWAGI

„Carmen” Georga Bizeta – chyba nie ma na świecie opery, która budziłaby więcej skojarzeń, której echo słyszał każdy, przynajmniej w kręgu
kultury europejskiej. Historia wspaniałej, wolnej kobiety w momencie
swego powstania budziła sprzeciw; pomysł, by główną bohaterką była
zwykła Cyganka, która podejmuje decyzje dotyczące swojego życia
tylko i wyłącznie w oparciu o własną wolę, okazał się zbyt rewolucyjny
dla premierowej widowni. Pierwsze wystawienie opery w 1875 roku zakończyło się spektakularną klęską, ale już kolejne spektakle odwróciły
złą passę. Zaczął się triumfalny pochód Carmen przez wszystkie sceny
operowe świata. Zastanawia, co tak naprawdę przyciąga widzów: czy
historia trójkąta miłosnego, czy intrygująca, hiszpańska sceneria, czy
fantastyczne, znane wszystkim melodie, czy świetne libretto – autentycznie poruszająca, prawdziwa love story. Powodem może też być
jedyna w swoim rodzaju bohaterka – jedna z pierwszych operowych
feministek, kobieta, której sednem istnienia i najważniejszą życiową
filozofią jest wolność.

To farsa Iana Ogilvy – popularnego aktora, znanego m.in. z roli Simona
Templera w sensacyjnym serialu pt. „Powrót Świętego”. Bohaterem
sztuki jest neurotyczny i nudny księgowy, całkowicie oddany swojej
pracy, sumienny, uporządkowany i bez życia towarzyskiego. Wystarczy jednak, tytułowa chwila nieuwagi, aby to poukładane życie wywróciło się do góry nogami. Biedaczek wplątuje się w aferę z rosyjska
mafią w tle. W jego mieszkaniu pojawia się tajemniczy nieznajomy,
którego w żaden sposób nie może się pozbyć. W dodatku systematycznie opróżnia mu barek. Do tego, w skromnej dotychczas sekretarce budzi się dzika lwica, która próbuje go uwieść. Na to wszystko zjawia się mamusia zatroskana o losy biednego, nieporadnego syneczka.
A to dopiero początek…
Szczecin, Teatr Polski, październik 2021

Szczecin, Opera na Zamku, 16 i 17 października
reklama

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

foto: Piotr Gamdzyk

ŚWIECIE DZIWNY /
COMING TOGETHER

ZAMKOWE GAWĘDY
HISTORYCZNE

Wszyscy znamy te teksty, jest w nich taka siła, moc. Utwór Dziwny
jest ten świat, w którym mowa o tym, jak człowiekiem gardzi człowiek,
można uznać jako kwintesencję tego, co obserwujemy na świecie (…)
Chciałbym, żeby wszystko skończyło się dobrze. Taką też mam nadzieję. Że wyjdziemy kiedyś z konfliktów, dojrzejemy do akceptacji. „Że
ludzi dobrej woli jest więcej” – jak śpiewał Niemen. (…) Jestem idealistą. Wierzę w ludzi. Żyję na co dzień w Kanadzie, w kraju, w którym
doszło do wielkich zmian. Każdy człowiek jest tam sobą, tym, kim chce
być. (…) Chciałbym żeby wszędzie tak było. W taki świat wierzę i mam
nadzieję, że tym spektaklem dokładam do tego swoją małą cegiełkę –
choreografem Robert Glumbek o spektaklu „Świecie dziwny/Coming
Together.

Szczecin w okresie Republiki Weimarskiej. Kryzys w rozwoju miasta
jest prawie zawsze kwestią oceny, porównania do czasów prosperity.
Dobrobyt w przypadku Szczecina miał miejsce na przełomie XIX i XX
w. Wraz ze strzałami w Sarajewie skończyła się belle époque, a skutki społeczne i ekonomiczne Wielkiej Wojny dotknęły cały kontynent.
W Niemczech nałożyły się na to wydarzenia polityczne, redefiniujące
ustrój, system partyjny i kształt terytorialny państwa. Miało to bezpośrednie przełożenie na miejsce Szczecina w strukturze Republiki
Weimarskiej, silnie odciskające swoje piętno na latach 1918-1933 i życiu mieszkańców miasta.

Szczecin, Opera na Zamku, 23 i 24 października 2021 rok

reklama

foto: materiały
P. Gmadzyk,
prasowe
Opera na Zamku

Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, 19 października, godz. 17

foto: Piotr Nykowski

foto: materiały
P. Gmadzyk,
prasowe
Opera na Zamku

LALKA

REQUIEM

Dobrze znana historia miłości Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej, czyli „Lalka” Bolesława Prusa w nowej odsłonie. Akcja rozgrywa
się podczas nocnej Gali Biznesu, gdzie spotyka się VIP-owska śmietanka – przedsiębiorcy, sprzedawcy i bogacze. Toczące się w błysku
fleszów dyskusje i prowadzone interesy są tłem dla rozgrywającego
się dramatu Wokulskiego i niefortunnie ulokowanych uczuć. Targany
sprzecznymi emocjami, rozdarty między fascynacją elitami, a nienawiścią wobec nich, młody biznesmen bierze los we własne ręce i próbuje
odnaleźć szczęście. Czy w świecie, w którym króluje pogarda jest to
możliwe? Czy w drodze na biznesowy szczyt jest miejsce na romantyczną miłość? Co zyskujemy, a co tracimy dążąc za wszelką cenę do
bycia częścią elity? Czy w postaciach stworzonych przez Prusa w XIX
wieku nie dopatrzymy się znanych nam dobrze aktualnych postaw?

Legendarna Mozartowska Msza za zmarłych zalicza się do najsłynniejszych dzieł muzyki klasycznej w historii. Związała się nierozerwalnie
z najbardziej doniosłymi wydarzeniami w dziejach, noszącymi piętno
żałoby, ale i jednoczącymi ludzi w umiłowaniu prawdy, dobra i piękna.
I chociaż każdy z nas zna ponury Introitus, pełne dramaturgii Confutatis czy Rex tremendis, przepiękną Lacrimosę, to Requiem W. A. Mozarta pozostaje jednym z tych utworów, które słuchamy – albo raczej
przeżywamy – wielokrotnie, a zarazem zawsze jakby po raz pierwszy.
A to tylko jeden z wielu aspektów, dzięki którym ta msza żałobna pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych dzieł w historii muzyki.

Szczecin, Teatr Współczesny, październik 2021 rok

reklama

Szczecin, Filharmonia im. M. Karłowicza, 29 października godz. 19

foto: materiały prasowe

foto: materiały
P. Gmadzyk,
prasowe
Opera na Zamku

PRZED-SŁOWA

ZWIERCIADŁO DUSZY

Wystawa malarstwa Joanny Wojtal - Kalinowskiej jest podróżą do
wewnątrz siebie, do intymnej sfery emocji, przeczuć i wspomnień.
Przed-słowa to obrazy często głęboko skrywanych uczuć, nienazwanych i niewypowiedzianych jeszcze myśli. To także próba wydobycia
ich i nadania im nowych określeń i znaczeń. „Przed-słowa to chwile zamknięte w klatkach pamięci, w labiryntach myśli, w zaułkach wyobraźni... które na nowo otwieram w obrazach” – mówi autorka. Joanna
Wojtal-Kalinowska – architekt krajobrazu, malarka, graficzka i fotograficzka przyrody. Obecnie na stałe związana z Berlinem, gdzie mieszka,
tworzy oraz rozwija swoje fotograficzne pasje. W jej pracach z gąszczu
kresek i konturów wyłaniają się fragmenty twarzy, postaci, sylwetek
zwierząt i roślin, formy znane oraz zupełnie nowe. Każdy obraz jest
grą z widzem, prowokowaniem i uwodzeniem go, labiryntem pełnym
znaczeń, symboli, w którym nie ma jednego poprawnego wyjścia.

Tytuł wystawy Zwierciadło duszy Natalii Bażowskiej – jest zaczerpnięty z cytatu jednego ze znawców koni i końskiej natury Bucka Branamana „koń jest zwierciadłem twojej duszy”. Konie jako roślinożercy
częściej odpowiadają na nasze zachowanie niż je inicjują. Są w dużym
stopniu zwierciadłem tego, jaki jest człowiek który się nimi opiekuje.
W przypadku projektu Zwierciadło duszy dialog pozawerbalny jest
nawiązywany pomiędzy człowiekiem a koniem. Język roślinożercy
jest oparty na konkretnych sposobach spojrzenia, a nawet patrzenia
na konkretną część ciała. Komunikaty w stadzie koni dotyczą przede
wszystkim hierarchii, ostrzegania o zagrożeniu, ale często jest to też
forma zabawy. Są zachowania czysto przyjacielskie, jak delikatne
podgryzanie, podszczypywanie czy ocieranie się o siebie. Wiele sygnałów jest bardzo subtelnych – Natalia Bażowska.

Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich od 29 października

Szczecin, Galeria Jedna Druga, 27 października, godz.19

reklama

Face-modeling
NATURALNA TERAPIA TWARZY
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12
tel. 513 086 098
/ Instytut Urody Agata Kampioni
www.agatakampioni.pl

HANIA RANI I DOBRAWA CZOCHER.

SPEŁNIONE MARZENIE O NIEMOŻLIWYM
Pianistka Hania Rani i wiolonczelistka Dobrawa Czocher to dwie bardzo utalentowane artystyczne osobowości.
Dziewczyny jako duet zasłynęły albumem „Biała flaga” z nowymi interpretacjami utworów Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Podpisując kontrakt z prestiżową wytwórnią Deutsche Grammophon, znalazły się
w gronie najwybitniejszych polskich muzyków klasycznych, bowiem dla Deutsche nagrywali Rafał Blechacz,
Krystian Zimerman i Krzysztof Penderecki.
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„Inner Symphonies” to album, którym debiutują w szeregach niemieckiej wytwórni. Nagrany w szczecińskiej Filharmonii był tam prezentowany 4 października podczas ich fantastycznego występu. Na chwilę
przed koncertem udało nam się porozmawiać z obiema artystkami,
nie tylko o nowym projekcie.
Naszą rozmowę zacznę od pytania: czym dla Was jest nadzieja?

Dobrawa: Nadzieja to dla mnie wszystko to, co sprawia, że przepełnia
nas siła i chęć życia. Nadzieja to motor, który pcha nas do przodu i każe
wierzyć, że wszystko jest możliwe. Nadzieja to światło, to miłość. Nadzieja to chęć zmiany, rozwoju, bezwstydne marzenie o niemożliwym.
Mówię o swoim osobistym rozumieniu tego przecież bardzo intymnego
zagadnienia. Najpiękniejsze w niej jest to, że dla każdego może znaczyć
coś innego. Przy pracy nad „Inner Symphonies” bardzo zależało nam, by
historia, którą opowiadamy muzyką ostatecznie ukoiła, wyzwoliła, natomiast przede wszystkim uważamy, że ilu odbiorców tyle interpretacji
i to jest najbardziej fascynujące. Nie ma jednej wizji nadziei tak samo jak
nie ma jednej wizji na „Inner Symphonies”. Z niecierpliwością czekamy
na to jak inni odbiorą tę muzykę i czego w niej się doszukają. Być może
wcale nie będzie to nadzieja?
Zapytałam o to, ponieważ motywem przewodnim Waszego nowego wspólnego projektu pn. „Inner Symphonies” jest właśnie „nadzieja”. Ta płyta powstawała już w nowych trudnych, pandemicznym warunkach. Opowiedzcie o pracy nad tym projektem.

D: To prawda, że „Inner Symphonies” powstało w trakcie pandemii oraz, że wątek nadziei i światła przewija się w niej jako leitmotiv.
Pomimo wszelkich trudów jakie przyniosła pandemia postanowiłyśmy
z Hanią skupić się jednak na tym, co dobrego taka sytuacja może nam
przynieść. I przede wszystkim był to czas. Czas dla każdej z nas oraz
czas dla nas jako duetu. Praca nad płytą okazała się zatem niezwykle
pięknym procesem poszukiwań, improwizacji, rozmów, spacerów po
lesie, które umożliwiły nam na nowo spotkać się artystycznie i zrozumieć czego poszukujemy w sztuce i życiu. Myślę, że muzyka, którą prezentujemy na krążku jest na wskroś przesiąknięta stanem, w którym
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znalazłyśmy się tworząc ją – przenika się w niej brak pośpiechu i czas,
o którym wspomniałam oraz światło ale także momenty zawieszenia,
niepokoju czy mroku związanego z pandemią.
Jakie jeszcze inspiracje znalazły się na tym albumie?

D: Inspiracja to temat niezwykle szeroki i odkąd przyszło mi częściej ją
definiować w związku z wydaniem naszej płyty tym bardziej przekonuję
się w stwierdzeniu, że inspiracja to dla mnie po prostu życie, którego
doświadczamy, przeżywamy i próbujemy zrozumieć na swój własny
unikalny sposób. Uważam, że nazwa „Inner Symphonies” też dobrze
się w tę myśl wpisuje, ponieważ ta płyta to połączenie naszych dwóch
indywidualnych symfonii. Jeśli pozostajesz otwarty na doświadczenie
życia i nie przyjmujesz rzeczy takimi jakimi wydają się one być tylko
je kwestionujesz, bierzesz pod lupę, zastanawiasz się nad ich istotą to
inspiracja spotyka cię na każdym kroku. Wydaje mi się, że obie z Hanią
mamy takie podejście do świata i życia, że wiele nas zadziwia, a także
zachwyca. W ten sposób inspiracja przychodzi zewsząd, naturalnie.
A od strony czysto muzycznej jakbyście określiły ten materiał?
Czy to muzyka klasyczna, czy znacznie coś więcej?

Hania: Myślę, że to po prostu muzyka współczesna, oparta na wykorzystaniu i przetwarzaniu instrumentów akustycznych w procesie
produkcji muzycznej. Muzyka czysto instrumentalna, wywodząca się
z tradycji muzyki klasycznej oraz z muzyki filmowej ale i popularnej czy
elektronicznej. Niektórzy nazywają obecnie gatunek, który uprawiamy
„Modern classic”, ale myślę, że ten termin też powoli zaczyna się wyczerpywać. Zostańmy po prostu przy muzyce współczesnej.

Ten projekt to także pewnego rodzaju ukoronowanie lub podkreślenie Waszej przyjaźni. To wasza druga wspólna płyta. Jak się poznałyście, jak doszło to Waszej współpracy? I jak to jest łączyć bliską
relację z pracą? Czy to pomaga w tworzeniu?

D: Poznałyśmy się w Szkole Muzycznej w Gdańsku jakieś 15 lat temu
gdzie zaczęłyśmy grać w trio fortepianowym i można powiedzieć, że to
właśnie muzyka nas połączyła. Najpierw odkrywałyśmy siebie nawzajem grając muzykę największych kompozytorów w dziejach literatury
Kultura

muzycznej jak Debussy czy Brahms, potem przez magiczne zrządzenie losu rozpoczęłyśmy grę w duecie i przygodę z aranżacjami utworów Grzegorza Ciechowskiego. Przez te wszystkie lata „karmiłyśmy
się” podobną sztuką i oglądałyśmy podobny świat, potem każda z nas
odnalazła swoje indywidualne ja, ale fundament mamy ten sam przez
co mamy poczucie, że nie jesteśmy przyjaciółkami tylko siostrami.
Moim zdaniem sztuka wydarza się najczęściej poza logicznym rozumowaniem, na bardzo trudnym do zdefiniowania poziomie porozumienia.
Jest to także bardzo delikatna materia, w której obnażasz swoje najgłębsze „ja”. Myślę, że dzięki naszej historii możemy pozwolić sobie na
wiele więcej niż wtedy kiedy od początku budujesz z kimś więź i porozumienie artystyczne.
Nagrania do albumu powstawały we wnętrzach szczecińskiej Filharmonii. Jak Wam się tutaj pracowało? To inspirujące miejsce? Pomimo pandemii zwiedzałyście miasto i jego okolice, na tyle na ile
się, oczywiście, dało?

H: Filharmonia w Szczecinie dysponuje naprawdę doskonałą salą koncertową, zarówno pod względem koncertów na żywo, jak i nagrań. Cieszy zatem fakt, że jej dyrektor, Pani Dorota Serwa widzi i czuje ten potencjał, zapraszając do nagrywania we wnętrzach instytucji kolejnych
projektów. Zaproszenie bardzo nas ucieszyło, właśnie ze względu na
możliwości akustyczne tego miejsca, jak i bardzo inspirujący projekt architektoniczny całego budynku. Estetyczna strona przestrzeni na pewno wpływa na wszystkich, którzy mają okazję odwiedzić to miejsce. Miałyśmy duży komfort pracy, spędziłyśmy w filharmonii prawie tydzień,
pracując od rana do wieczora z naszym reżyserem dźwięku Piotrem
Wieczorkiem. Na zwiedzanie miasta nie było tym razem dużo czasu, ale
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po zakończeniu nagrań pojechałyśmy z Dobrawą na długą przejażdżkę rowerem na pierwszą wiosenną kąpiel w jeziorze. Jako osoba, która
w Szczecinie bywa jedynie okazjonalnie bardzo podoba mi się ta zielona część miasta. Bliska obecność natury przypomina mi trochę Berlin,
w którym mieszkałam kilka lat.
A propos Berlina, „Inner Symphonies” to także Wasz debiut w bardzo prestiżowej wytwórni jaką jest berlińska Deutsche Grammophon. Jesteście także najmłodszym żeńskim duetem, który znalazł
się w szeregach tego znakomitego labelu. Jakie to uczucie?

H: To niesamowite uczucie, niemal nierealne. Ja nadal mam wrażenie,
że ta przygoda wydarza się komuś innemu. Jesteśmy po prostu niezmiernie wdzięczne, że nasza wrażliwość i nasza historia dotyka ludzi
w tak wielu miejscach na świecie, przekonując do siebie nawet tak prestiżowe wytwórnie jak Deutsche Grammophon. Jest to dla nas wielka
radość, duma i poczucie odpowiedzialności. Bardzo mocno chcemy
zachęcać innych młodych kompozytorów, a przede wszystkim kompozytorki do podążania za własnym głosem i poszukiwanie nowych form
wyrazu. Mam nadzieję, że nasz przykład będzie dla kogoś zachętą do
sięgania po pozornie niemożliwe marzenia.
8 Wywodzicie się z muzyki klasycznej ale to co robicie trudno nazwać wyłącznie muzyką klasyczną. Słuchają Was również ludzie,
którzy niekoniecznie na co dzień słuchają Mozarta czy Chopina i bywają w filharmoniach co tydzień. Jak byście określiły to co robicie?

H: Tworzymy muzykę współczesną, muzykę naszych czasów. Bo myślę, że nasza współczesność wymyka się gatunkowości czy przydziału
do tylko jednej konkretnej stylistyki. Era internetu i wielokulturowości,
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której jesteśmy świadkami i użytkownikami zmusza nas do myślenia
w inny sposób, niż miało to miejsce dotychczas. Muzyka klasyczna
pęcznieje, nasiąka nowymi osiągnięciami technicznymi, przenika do
muzyki filmowej i odwrotnie. Wszystko jest płynne i elastyczne. Awangardę mamy już daleko za plecami, więc wydaje mi się, że przestrzeń,
w której obracają się artyści to wielki plac zabaw. Tak ogromny, że aż
przerażający niekiedy. Wszystkie zasady zostały już złamane, autorytety podważone, wzorce klasyczne wielokrotnie powtórzone lub wymyślone na nowe. Dowolność narzędzi i środków we współczesnym świecie to piękne błogosławieństwo, ale i przekleństwo urodzaju.

Na koniec – jaki będzie Wasz następny krok po tym projekcie?
Co w planach?

Myślę, że po tak intensywnym czasie przyda nam się trochę oddechu
i przerwy. Obie mamy też już sporo planów indywidualnych, w których
się mocno wspieramy i pomagamy. Na pewno kolejne miesiące wypełni
nam muzyka, z którą będziemy się z Państwem z przyjemnością dzielić.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Sonia Szóstak, Krzysztof Nowak

GOSHA KOWALIŃSKA:
MOŻESZ NAZWAĆ MNIE CARMEN
„I myślę, myślenie nie jest zabronione” – śpiewa Carmen George’a Bizeta w operze o tym
samym tytule. O zbuntowanej, wolnej kobiecie, feminizmie, wolności i równouprawnieniu
z Goshą Kowalinską, odtwórczynią tej roli w szczecińskiej inscenizacji rozmawiała Magdalena Jagiełło-Kmieciak.

Ty jesteś wręcz urodzoną Carmen. Ile razy już ją grałaś?

Urodzoną? (śmiech) Jest to jedna z większych partii, które śpiewam od
ostatnich trzech lat bardzo często. Trudno policzyć… Już chyba w jedenastu inscenizacjach. Jest to jedna z niewielu ról pierwszoplanowych
dla mezzosopranu. Głos, wygląd, wiek, gra aktorska – to wszystko razem sprawia, że – dobrze – możesz nazwać mnie Carmen. Mam niełatwy charakter, często chcę mieć rację, głośno się śmieję, dużo mówię,
gdy coś mnie pasjonuje, mam rude, ogniste włosy… Zawsze chciałam
mieć rude jak „Ania z Zielonego Wzgórza”, która była w dzieciństwie
moją idolką. To romantyczka, marzycielka i wielbicielka Szekspira jak
ja, ale też silna dziewczyna, która nie da sobie dmuchać w kaszę.
Twoja Carmen może trochę niepokoić. W szczecińskiej inscenizacji
jesteś demoniczną kobietą z wyniosłą miną, momentami pogardliwą. W wizji tej postaci mniej jest kusicielki, więcej buntowniczki.

Oczywiście to, co widzi się na scenie, to w wielu procentach kreacja
artystyczna, ale to także rezultat wymagań reżysera. W tej realizacji
mam spięte włosy, ogromny tatuaż. Reżyserka Ewelina Pietrowiak
chciała, by Carmen samym wyglądem zastanawiała nas, żeby była bardzo kobieca, ale również bardzo męska. Merimée opisał w swojej noweli, na podstawie której napisano libretto, kobietę wolną, która sama
na siebie zarabia, sama o sobie decyduje. W czasach, gdy powstała ta
nowela i kiedy skomponowano operę to było właściwie niedopuszczalne. Kobiety miały nad sobą zawsze męską rękę. W szczecińskiej inscenizacji Carmen jest bardzo współczesna. Dla reżyserki ważniejsze było
pokazanie, że ta bohaterka jest silna aniżeli seksowna. Nie chciała podkreślać tego, co jej zdaniem jest w innych inscenizacjach. A czy siła lub
władza nie ma w sobie seksapilu? Coś w tym chyba jest.
W szczecińskiej inscenizacji nie pracujesz w fabryce cygar, zakochujesz się w piłkarzu, nie torreadorze, nie masz falban. Jesteś
współczesną Carmen. Ta kobieta jest Ci bliska czy wolisz Carmen
sprzed wieków?

Jako jedyna ze wszystkich kobiet na scenie mam spodnie (śmiech).
Carmen to Carmen, rdzeń jest zawsze ten sam, jest tylko inaczej pokazywany. Ważne, by postać była prawdziwa, szczera. A Carmen jest
po prostu wolnym człowiekiem. Tak, musi chodzić do pracy, bo życiem
zawsze rządzą pieniądze. Ale jest wolna duchem. Carmen jest silną ko-
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bietą, która chce być wolna. Przede wszystkim, sama o sobie decyduje,
nie idzie na kompromis i jest niezależna. Carmen to postać, której będę
bronić w każdej realizacji.
Flaubert powiedział kiedyś o głównej tytułowej bohaterce swojej
książki „Pani Bovary to ja”. Czy Carmen to Ty?

Jeżeli tak się wydaje, to bardzo się cieszę, bo to oznacza, że na scenie
udaje mi się przekazać to, co jest w libretcie. W życiu jestem innym człowiekiem Możemy powiedzieć, że Carmen nie przywiązuje się do kwestii
moralności. Jeżeli przemyca, to tylko dlatego by sobie udowodnić, że
nic jej nie zatrzyma, łamie regulaminy nakreślone przez społeczeństwo.
Ja chyba aż tak bardzo się nie wychylam (śmiech). Ale tak – dużo mnie
z nią łączy. Ta kobieta jest uosobieniem dążenia do równouprawnienia,
a to jest bardzo ważny dla mnie temat. O mężczyznach, którzy mają
wiele kobiet, mówi się zdobywca, Don Juan, Casanova, z pewną nutą
podziwu. O kobietach mówi się zupełnie inaczej, pejoratywnie, i tego
nie rozumiem.
Carmen jest feministką?

Ja mam problem ze słowem „feministka”. Stało się coś takiego, że to
słowo budzi negatywne skojarzenia. A ja kocham mężczyzn. Potrzebujemy sie nawzajem. Carmen też kocha mężczyzn, w ogóle kocha ludzi.
„Bije się” o wolność, i to nie tylko wolność kobiet, o możliwość podejmowania przez każdego z nas samodzielnych decyzji, potrafi sama
myśleć i chce, byśmy myśleli samodzielnie. Ale tak, można powiedzieć,
że w tym sensie jest feministką. Opera „Carmen” była w postrzeganiu
świata kobiet i mężczyzn absolutnie przełomowa. To Carmen decyduje, to ona mówi „tak” albo „nie”, to ona wybiera mężczyzn. Daje sobie
do tego prawo. Choć sądzę, że wciąż ta postać wiele osób denerwuje,
nawet teraz. Taka niezależność?! Spotkałam się z publicznością, która
bardziej oklaskuje Micaelę niż Carmen. Micaela jest symbolem matki
oraz pewnego społecznego cliché, stereotypu, normy. Ile jeszcze pracy
przed nami?! Nie mówię, że teraz mamy się mścić na mężczyznach za
te wszystkie wieki, kiedy miałyśmy do powiedzenia nie więcej niż dziecko, ale żeby doszło do zrozumienia równości płci. Ale do tego potrzeba
jeszcze wielu, wielu pokoleń. Właśnie przez stereotypy. Przypomnę
Ci tylko że nowelę, libretto i operę – wszystko to napisali mężczyźni.
Czyli już wtedy było coś na rzeczy.
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Współczesna Carmen też musi ”się bić”. Jaka jest Twoje spojrzenie
na nią w czasie #metoo, przemówienia Frances Mc Dormand podczas Gali Oscarowej?

Nareszcie mówi się o seksistowskich zachowaniach. I oby więcej. #metoo to taka Carmen XXI wieku. Pewne zachowania mężczyzn wobec kobiet są uznane za normę, ale przecież nie są normalne. To dotyczy szerszej sfery, nie tylko płci, także koloru skóry czy religii. Teraz odezwały
się kobiety, ale wcześniej głowy podniosły osoby czarnoskóre, potem
homoseksualiści. Na szczęście. Uważam, że jeżeli trzeba się bić o tak
ważną ideę jak prawa czlowieka, o szacunek do każdej istoty, to absolutnie stoję na czele. Ale nie przeciwko mężczyznom. Niestety przykre
jest to, że na manifestacjach o prawa kobiet jest ich tak mało.
Przecież sama Carmen nie ma dla mężczyzn litości….

Nie zgadzam się. Ona każdemu mężczyźnie, którego kocha, oddaje
wszystko… całą miłość, całą siebie. A kto nie jest wymagający w miłości? (śmiech)
Czy teraz „Carmen” jest w stanie coś zmienić w naszej mentalności? Czy przyjdzie kiedyś czas, że będziemy oglądać tę operę jak
filmy o dinozaurach?

Minęło 100 lat od I wojny światowej, ponad 70 od II wojny światowej.
Spójrzmy, jakie mamy problemy polityczne, jakie wróciło zacofanie,
nienawiść do drugiego człowieka. I jaką mamy znieczulicę. Jak łatwo
zapomnieć ogromne tragedie… A tak bardzo potrzebna jest edukacja,
zdefiniowanie wartości i wychowanie w domu, szkole, w mediach.
A przede wszystkim myślenie. Bo dlaczego moja prawda ma być bardziej prawdziwa od Twojej? Wszyscy jesteśmy wolni, wszyscy jesteśmy
równi, i wszyscy jesteśmy braćmi. Prawa człowieka są dla mnie bardzo
ważne. Dam Ci przykład. Śpiewałam w styczniu Carmen w Algierii,
w kraju, w którym rządzi policja oraz politycy wykorzystujący religię, by
rządzic, w kraju, w którym kobiety są czymś w rodzaju gorszego gatunku. Tam mowa o wolności jest zupełnie czymś innym niż w Europie. Nie

palę, ale nawet gdybym paliła, to nie wolno byłoby mi zapalić papierosa,
nie wolno mi było wypić publicznie lampki wina. Nie wolno tam trzymać
swojego mężczyzny za rękę. Homoseksualizm jest karany. Nie mogłam
mieć odkrytych pleców na scenie, odkrytego dekoltu. Był szereg takich
ograniczeń. Ale to niesamowite, że w ogóle udało się zorganizować taki
koncert. Na szczęście są tam ludzie wykształceni, którzy dążą do tego,
by ich kraj się rozwijał.
Tam Twój przekaz był mocniejszy niż gdziekolwiek indziej…

Czułam się bardzo zaszczycona reakcją publiczności, ale w pewnym momencie dostałam ostrzeżenie od dyrektora artystycznego, że minister
do spraw kultury wyszedł z sali nie żegnając się z nami i że to zły znak.
A wyszedl dlatego, że pocałowałam Jose na scenie. Za ten gest mogłabym mieć klopoty. Gdy śpiewałam hymn o wolności – finał drugiego aktu, widziałam łzy w niektórych oczach. Szczęśliwie skończyło się
owacją na stojąco. Wróciłam tam dwa tygodnie później. Byłam już bardziej przygotowana i nie pocałowałam Don Jose na scenie. To by było
za łatwe. Znalazłam inny sposób, żeby przekazać dokładnie to samo.
Wzięłam jego twarz w ręce, trzymałam swoją bardzo blisko aż do końca braw. Niby nic dla nas, prawda? Ale tam miało to potężną siłę. Jako
artystka mam misję, muszę nie tylko walczyć o dziedzictwo, sztukę
i kulturę, ale moim zadaniem jest znalezienie takiego przekazu, by dla
każdego był dostępny i zrozumialy.
Carmen wierzy w przeznaczenie, w karty. A Ty? Masz swoje karty,
w które wierzysz?

Wierzę, że ktoś nade mną czuwa, że ktoś się mną opiekuje. Ale jak na
prawdziwą Wagę przystało, to z drugiej strony przecież nigdy nie wiadomo, co by się stało, gdyby wybrało się inaczej. Nie lubię prostej drogi.
Jeżeli mogę skręcić w bok do lasu i pochodzić ścieżkami, których nie
znam, to to robię.

rozmawiała: Magdalena Jagiełło- Kmieciak / foto: Beatrice Cruveiller

Gosha Kowalinska – mezzosopran. Urodzona w Poznaniu,. Absolwentka studiów wokalnych w Ecole Normale de Musique de Paris, swoje zamiłowania aktorskie rozwija również w szkole sztuk teatralnych Ecole Claude Mathieu, gdzie uzyskuje dyplom aktorski w 2009 roku. Aktualnie doskonali
swoje umiejętności wokalne we Włoszech u profesor Gabrielli Ravazzi. Laureatka wielu konkursów, w 2010 roku wygrywa główną nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Spazio Musica we Włoszech. W 2014 roku dostaje specjalną nagrodę w Konkursie Armell Opera na Węgrzech.
Wybrane partie operowe: Carmen - Bizet, Amneris (Aida), Azucena (Il Trovatore), Maddalena (Rigoletto), Fenena (Nabucco), Mrs Quickly (Falstaff),
Ulrica (Bal maskowy) – Verdi, Suzuki (Madama Butterfly).

100

Kultura
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Karajan, Stradivarius, Stabrawa
Po wrześniowej Schubertiadzie Baltic Neopolis Orchestra wraca z kolejną odsłoną swojego znakomitego cyklu koncertowego pt. Wielcy Koncertmistrzowie. Tym razem ze szczecińskimi muzykami zagra wybitny skrzypek i dyrygent Daniel Stabrawa. Koncertmistrz Berlińskich Filharmoników
powołany przez samego Herberta von Karajana i kierownik Capelli Bydgostensis wybrał utwory polskich kompozytorów: Mikołaja Piotra Góreckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Michała Spisaka. Koncert odbędzie się 23 października o godz.19.30 w Trafostacji Sztuki.
W październiku poprowadzi Pan, po raz kolejny, Baltic Neopolis Orchestrę. Jak się Panu współpracuje ze szczecińską orkiestrą?

Daniel Stabrawa: Bardzo się cieszę na tą współpracę. Każde spotkanie
z młodymi muzykami, ambitnymi i pasjonującymi się muzyką jest wartościowe dla dwóch stron. Teraz jestem szczególnie ciekawy, jaka będzie różnica w stosunku do poprzedniego razu. Na pewno jednak będziemy mieli wiele pozytywnych przeżyć.
Na październikowy koncert złożą się utwory polskich kompozytorów: Mikołaja Piotra Góreckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego
i Michała Spisaka. Szczególnie to trzecie nazwisko dla wielu osób
nie jest znane. W naszej świadomości polska muzyka klasyczna
to kilka powszechnie znanych nazwisk. Tymczasem okazuje się,
że są, byli artyści, którzy tworzą bądź tworzyli rzeczy niezwykłe.
Czym się Pan kierował w doborze repertuaru? I dlaczego warto wyjść
w poznawaniu polskiej muzyki klasycznej, poza muzykę Chopina
czy Pendereckiego?

Nawet sam nie wiedziałem jak wielu jest wspaniałych polskich kompozytorów. Wielu z nich, a może i większość nie miała odpowiedniego lobby aby zaistnieć w przestrzeni międzynarodowej. To nie znaczy jednak,
że świat ich już nie odkryje. Wspomnijmy J.S. Bacha, który został przywołany do życia po upływie jednego stulecia! Naszym obowiązkiem jest
wykonywanie utworów polskich, mniej znanych kompozytorów. Poza
tym bywają to utwory znakomite, pisane z wielką łatwością i dające
wiele artystycznych przeżyć zarówno wykonawcom jak i słuchającym.

certmistrzów Berlińskich Filharmoników. Jak bardzo zaważyło to na
pana karierze? I kim tak naprawdę jest koncertmistrz?

Muszę przyznać, że miałem wielkie szczęście w życiu, że właśnie ktoś
taki jak H.v. Karajan dawał mi impulsy artystyczne i dzięki temu potem
miałem kontakt z elitą artystyczną świata. To spowodowało mój rozwój na polu muzycznym. Dzisiaj chcę przekazywać moje doświadczenia
i mam nadzieję, że ten przekaz będzie owocował. Rolą koncertmistrza
jest odczytanie intencji dyrygenta i realizowanie ich, dodając oczywiście również swoją interpretację. Dyrygent rusza rękami i tego nie słychać, natomiast muzyka jest grana na instrumentach. To taki „lekki
żart”, ale ma swoją wymowę. To właśnie wiedział Karajan.
Występował Pan na wielu scenach, pracuje pan zarówno w Berlinie jak i w Bydgoszczy. Grał Pan z wieloma wybitnymi muzykami.
Które z tych doświadczeń mają dla Pana szczególne znaczenie?

Każdy koncert jest dla mnie ważny. Przecież chodzi o jedną z najwspanialszych ze sztuk, o muzykę! To dla mnie jest świętość i tego nie wolno
lekceważyć.

Gra Pan również na oryginalnych skrzypcach Stradivariusa.
Na czym polega fenomen tego instrumentu? Gdyby spróbowałby
Pan wytłumaczyć to zwykłemu śmiertelnikowi.

To jest tak, jak z samochodami. Kiedy się przesiada do Ferrari, to się dopiero dostrzega różnicę, pod warunkiem, że umiemy naprawdę świetnie
jeździć. Inaczej wypadek szybko zakończy jazdę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

Decyzją dyrygenta Herberta von Karajana został Pan jednym z kon-
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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
„Świecie dziwny”, choreografia: Robert Glumbek

adekwatne jej wpisanie w sceniczną przestrzeń (i wymowną dekorację
Tijany Jovanović). Poprzez postać „Malowanego ptaka” Glumbek porusza rozpalający do czerwoności problem polskiej akceptacji inności
(przynajmniej przez niektóre środowiska). Faktycznie „Dziwny jest ten
świat”. Brawo za odwagę i wyczucie!

„Coming Togheter”, choreografia: Kevin O’Day
Opera na Zamku w Szczecinie

Choć obie choreografie – „Świecie dziwny” oraz „Coming Together”
– zmieszczono w jednym teatralnym wieczorze, to nie sposób mówić
o nich razem. To dwa zupełnie różne światy pod każdym względem –
muzyki, tematyki, atmosfery i wreszcie technik tańca. Jest jedna wspólna cecha, która łączy obie realizacje – wirtuozeria i mistrzostwo (realizacji oraz wykonania)!
Robert Glumbek w „Świecie dziwnym” sięgnął do twórczości Ewy
Demarczyk, Marka Grechuty oraz Czesława Niemena. To nie tylko
piękne i mądre ponadczasowe utwory, ale także niezwykłe nawiązanie
do pandemicznej rzeczywistości – bo jest w nich, jak mówi sam twórca
spektaklu, spory ładunek nadziei i tęsknoty. Nie sposób także inaczej
zinterpretować zaczerpniętego z utworu Niemena tytułu spektaklu,
który wiele mówi o momencie, w którym przyszło nam żyć. A propos
dziwienia się: jak stworzyć choreografię do tak specyficznych utworów? Glumbek nie wsłuchuje się melodie czy rytmy utworów, przekłada
na ruch ich atmosferę oraz esencje poetyckich tekstów. Jego choreografie to złożone opowieści, ale zamiast słów pisane ciałem i ruchem.
Zachwyca subtelność choreografii (znakomita scena przy stole) oraz

Coming Togheter

Druga część wieczoru ma zupełnie odmienny charakter. Horyzont sceny
stanowi skąpana w czerni orkiestra Opery na Zamku (perfekcyjnie przygotowana i poprowadzona przez Jerzego Wołosiuka), w składzie uzupełnionym przez znakomitych muzyków oraz wokalistę – aktora Konrada
Pawickiego. W tej części spektaklu taniec zdaje się nie tyle ustępować
awangardowej muzyce Frederica Rzewskiego, co niemal organicznie
z nią egzystować. Niepokojące dźwięki przenikają tancerzy, wyzwalają ich ruch, gesty. Zgodnie z wymową utworu Kevin O’Day zbudował
z tancerzami grupowe układy (nie tylko symbolicznie) podkreślające
znaczenie wspólnoty. W tańcu ma to kompozycyjne znaczenie, zawsze
zachwycające. Konrad Pawicki deklamując siedmiowersowe strofy
wprowadza widzów w trans. Rozpoczyna się niezwykła gra, z zaskakującym finałem, jakim jest zrozumienie opowieści. Tematyka dwóch
utworów Rzewskiego – tytułowy „Comming Togheter” oraz „Attica” –
jest inspirowana wydarzeniami z nowojorskiego więzienia z 1971 roku,
kiedy osadzeni protestowali przeciw ich bestialskiemu traktowaniu.
To niezgoda na bezprawie i okrucieństwo, przekornie i przewrotnie
pokazana w tak pięknej formie. Ocena wspólna dla obu realizacji:
maksymalne 6/6.

Świecie dziwny
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Koktajlowo tenisowo
Jedną z głównych atrakcji każdego turnieju Pekao Szczecin Open jest
oczywiście tradycyjny koktajl. O zaproszenie na tę imprezę niektórzy
walczą jak lwy. Ale kto je zdobył, nie żałował. Tłumy pięknych pań
i wytwornych mężczyzn – politycy, bankowcy, biznesmeni, artyści. ds

Mirosław Sobczyk i Tomasz Sobczyk

Michał Janicki z żoną Zofią

Kornelia Stolf-Peplińska, Maciej Pepliński

Janusz Korżeniewicz z żoną i Andrzej Lebdowicz

Piotr Krzystek, Agnieszka Nykiel- Bobala, Anna Siergiej,
Krzysztof Bobala

Piotr Krzystek – prezydent Szczecina z żoną

Krzysztof Nowak z żoną

Laura Hołowacz z mężem

Ola Smaga i Marcin Dudziński

Wojciech Biel, Piotr Kęsik i Anna Biel

Kasia Buja – Kazuba i Maciej Kazuba
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Korty – miejsce spotkań
Tenisowy turniej Pekao Szczecin Open, to także okazja, aby na kortach
przy alei Wojska Polskiego spotkać znanych mieszkańców stolicy Pomorza Zachodniego. Wielu z nich chętnie gra w tenisa, inni z ciekawością obserwują zmagania tenisistów. A turniej jest dobrym miejscem
i czasem w którym obie te nacje mogą się spotkać. Co czasami jest
niemożliwe na co dzień. I w ten sposób tenis łączy przyjemne z pożytecznym. ds

Włodzimierz i Ewa Bryła z córką Nel

Od lewej: Dorota Mida, Paula Kurzawa i Rafał Kurzawa

Ryszard Czyż i Anna Ratkowska

Radosław Bielecki (kabaret Neonówka) i Adam Grochulski

Od lewej: Michał Szelągowski, Jan Kozłowski, Marek Mikołajczyk, Rafał Przybylski

Od lewej: Tomasz Nieżychowski, Leszek Widawski, Michał Szelągowski, Andrzej Mickiewicz

Jan Englert w akcji

Krzysztof Baranowski i Piotr Schulz

Agnieszka Nykiel-Bobala

Krzysztof Bobala

105

Kroniki

ds / foto: akk

MNB Legal, Degussa i Golf
Na początku września w Binowo Park Golf Club odbył się turniej MNB
Legal Golf Cup 2021. Zorganizowała go znana niemiecka firma Degussa wraz z reprezentującą ich kancelarią prawniczą MNB Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH z Berlina.

Turniejowe nagrody

Chwila relaksu po sportowych emocjach

Uczestnicy turnieju na tzw. greenie

Od lewej: Profesor Radosław Niecko, Tobias Kascha, dyrektor
berlińskiego oddziału firmy Degussa i Sławomir Piński

Sławomir Piński, dyrektor Binowo Park Golf
Club i samochody z Grupy Polmotor

Na tzw. fairwayu

Gracze w pięknych okolicznościach binowskiej przyrody

Przy jednym z „dołków”
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Miło jak w Miloo
Piękne, eleganckie, niezwykle oryginale meble, dekoracje, tkaniny

i oświetlenie możemy znaleźć w nowym salonie Miloo Home, który
właśnie otworzył się w Centrum Handlowym Galaxy. Na czele salonu
stoją Angelika Pettersen i Martyna Nowosad, które w dzień otwarcia,

w otoczeniu rodziny i przyjaciół witały pierwszych gości. Wszystkiemu
towarzyszył poczęstunek z Vanilla Cafe&Restaurant. ad

Od lewej: Wojciech Smoliński, Dominika
Bednarek, Martyna Ryl, Krystian Krauza

Od lewej: Magdalena Skirgajło-Jacewicz, Kinga Łukasik, Angelika Pettersen,
Martyna Nowosad, Agata Maruszak, Mariola Osipiak, Karolina Wesołowska,
Sandra Hoeppner, Monika Sałata, Maksymilian Sobczyk, Monika Pettersen-Sobczyk

Vanessa Hurska, Danuta Hurska, Jadwiga Pettersen, Robert Pettersen

Od lewej: Angelika Pettersen, Robert Pettersen, prof.
Wojciech Drożdż, Joanna Tylkowska-Drożdż, Martyna
Nowosad

Od lewej: Magdalena Skirgajło-Jacewicz, Martyna
Nowosad

Od lewej: Martyna Nowosad, Angelika
Pettersen - partnerki Miloo Home

Od lewej: Roksana Szajkowska, Angelika Pettersen

Od lewej: Zuzanna Bielawa, Beata Bielawa-Bukowiecka,
Grzegorz Bukowiecki, Hanna Bukowiecka

Dariusz Felczak, Martyna Nowosad, Monika Felczak

Od lewej: Monika Sałata, Angelika Pettersen, Karolina
Wesołowska

Od lewej: Monika Sałata, Karolina Wesołowska, Martyna
Nowosad
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Dziesięć dni
KONTRAPUNKTU

Nic nie stanęło na przeszkodzie a na pewno pandemia, by 55. Przegląd
Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT się odbył. 10 dni festiwalowych
dni, blisko 60 wydarzeń, w tym dwa konkursy główny i OFF Kontrapunkt – międzynarodowe święto teatru odbyło się w pełnej odsłonie.
Nagrody poleciały m.in. do „Jezusa” z Warszawskiego Nowego Teatru
i belgijskiego „BigMoutH”. KONTRAPUNKT przyciągnął spragnioną teatralnych wrażeń publiczność, która jak zwykle nie zawiodła. ad

Dwaj dyrektorzy Teatru Lalek Pleciuga – ustępujący Zbigniew Niecikowski

Aktorzy czeskiego zespołu pod wodzą Jana Mocka, wykonawcy
spektaklu „Virtual Ritual”

Alicja i Maria Sztark

oraz nastający Tomasz Lewandowski

Maciej Ratajczyk, dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury,
Maciej Litkowski, aktor Teatru Współczesnego oraz reżyser
Adam Ziajski (Scena Robocza w Poznaniu)

Robot – aktor ze spektaklu „Uncanny Valley” Rimini
Protokoll z Berlina

Gieno Mientkiewicz, słynny serowar i smakosz oraz Iwona
Niemczewska (Po Drugiej Stronie Lustra)

Marek Sztark, dyrektor PTMF Kontrapunkt

Anna Augustynowicz, reżyserka, dyrektorka artystyczna
Teatru Współczesnego w Szczecinie

Jakub Henke (Kompania Marzeń)

Jurorzy nurtu konkursowego: dr Dariusz Kacprzak (Muzeum
Narodowe w Szczecinie) oraz Zbigniew Niecikowski

Paweł Niczewski, aktor i reżyser, Ewa Galica, reżyserka
oraz Romek Zańko (Fundacja pod Sukniami)
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Golfiści – finaliści

Szczytny cel

W znanym, podszczecińskim klubie golfowym Binowo Park rozegrano
trzydniowe polskie finały Mistrzostwa Świata golfistów amatorów
WAGC – World Amateur Golfers Championschip. Przez dwa pierwsze
dni można było oglądać w akcji VIP-ów. Trzeciego dnia na polu pojawili
się golfiści amatorzy. Pogoda dopisała, frekwencja również. ds

Grupa szczecinian postanowiła promować tegoroczną edycję społecznej akcji Movember – Bieg z Wąsem (propagującą wykrywanie męskich
nowotworów) i wziąć udział w „Projekcie 28 szczytów” – zdobycia Korony Polskich Gór w jeden tydzień. Wsparcia udzielił uczestnikom znany szczeciński dealer Land Rover i Jaguar Bońkowscy British Auto. ds

od prawej: Robert Piesik, Paweł Zwierz, Włodzimierz Bryła

Na Śnieżce. Od lewej: Przemek Jodeł, Arek Gulczyński, Piotr
Grudziecki, Błażej Brykczyński, Paweł Sworobowicz, Kamil
Bińkowski

od lewej: Marcin Iwan, Krzysztof Lipiec, Małgorzata Najdek

W drodze na kolejny szczyt

od lewej: Jakub Żelazny, Tomasz Kordek

Turbacz (Gorce) zaliczony

Mariusz Czerkawski

Mikołaj Grabowski, Michał Ligocki, Piotr Kruszczyński,
Heinrich Kostyra

„Wąsaci” zdobywcy gór
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Inauguracja konsula

Piknik biznesu

Znany szczeciński adwokat – mecenas Waldemar Juszczak, w listopadzie ubiegłego roku został zaprzysiężony jako Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w stolicy Pomorza Zachodniego. Mianował go na to stanowisko Jego Królewska Wysokość Henryk. Niestety,
pandemia uniemożliwiła oficjalne otwarcie konsulatu przy alei Niepodległości 17. Doszło do tego kilkanaście dni temu. Mecenas Juszczak
oficjalnie zainaugurował swoją działalność konsularną w szczecińskiej
Willi Lentza. Na uroczystości pojawił się m.in. Ambasador Luksemburga w Polsce Paul Schmit. ds

Po przerwie spowodowanej pandemią, w ogrodzie Północnej Izby Gospodarczej oraz Szczecińskiego Inkubatora Kultury spotkali się lokalni przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz
przyjaciele tej samorządu gospodarczego w Polsce. Frekwencja dopisała, atmosfera była doskonała, a poza tym udało się zebrać 12 tysięcy
złotych na rehabilitację młodego mieszkańca Szczecina Jakuba Znojka,
który w Wigilię 2020 został potrącony przez pijanego kierowcę podczas obywatelskiego zatrzymania. ds

Od lewej: Tomasz Sobczyk, Mirosław Sobczyk – ZAPOL,
Hanna Mojsiuk – prezes PIG i Waldemar Juszczak

Konsul Waldemar Juszczak z córką Dorotą

od lewej: Witold Gawina Anna Karbowińska, Halina Skrzyniarz,
Marcin Korban, Ewa Bieganowska, Sławomir Bieganowski,
Agnieszka Drońska, Piotr Droński, Julia Onyszkiewicz, Ibrahim
Havfizovs

Od lewej: Nina Kaczmarek Collegium Balticum, dr Małgorzata
Hermanowicz Collegium Balticum

od lewej: Konsul Waldemar Juszczak, Ambasador Luksemburga
Paul Schmit, Marszałek województwa Olgierd Geblewicz, Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, Wojewoda Zbigniew Bogucki

Od lewej: Elżbieta oraz Piotr Tomaszewicz, Przemysław
Półchłopek

Goście uroczystości

Od lewej: Lena Ilewska, Magdalena Krystkiewicz

od lewej: dr Stanisław Gajda z żoną Karoliną, prof.
Józef Kładny, Nadzieja Gawęcka, Witold Gawina, Anna
Karbowińska

Hanna Mojsiuk i Andrzej Rosiak – dyrektor Centrum Obsługi
Przedsiębiorców w Poznaniu.
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Malarski rejs po morzu

Przeprowadzka do galerii

Już po raz dziewiąty w Szczecinie odbyła się wystawa Mistrz i Morze. W tym roku dziesięciu artystów zaprezentowało swoje dzieła,
w zaskakujący sposób traktując temat morza. Goście Jolanty Szczepańskiej–Andrzejewskiej jako pierwsi mogli w czasie wernisażu w ArtGalle zobaczyć nowe prace m.in. Wojciecha Siudmaka, który mieszka
i tworzy we Francji, Rafała Olbińskiego, który światową popularność
zdobył w Stanach Zjednoczonych czy Tomasza Sętowskiego znanego
przedstawiciela nurtu realizmu magicznego. ad

W Open Gallery możemy oglądać wystawę malarstwa Wojciecha Koniuszka i Jowity Żychniewicz pt. Przeprowadzka, która została zainaugurowana podczas Weekendu Otwartej Sztuki. Duet artystów pochodzi ze Szczecina. Ich malarstwo ma kilka cech wspólnych: przykuwa
uwagę nasyconymi kolorami i formą. Jowita Żychniewicz skupia uwagą na wnętrzach, ożywionych bujną roślinnością, natomiast Wojciech
Koniuszek ożywia przestrzeń ludźmi. Obie serie obrazów oddziałują
zarówno osobno, jak i razem. ad

Katarzyna Rachoń (Wydział Kultury UM), Joanna Leszczyńska
dyrektorka Wydziału Kultury UM, Jola Szczepańska-Andrzejewska,
właścicielka ArtGalle

Wojciech Koniuszek, malarz

Ulyana Turchenko, artystka, Eryk Burzec (TRES)

Zastępca prezydenta Szczecina Krzysztof Soska i Monika
Krupowicz (Open Gallery)

Andrzej Witczak i Ada Kusiak (Trafostacja Sztuki)

Od lewej: Elżbieta Malanowska (EuroAfrica Shipping Lines) i
Monika Krupowicz

Joanna i Robert Adamczykowie (Dobry Rozmiar), Jola
Szczepańska-Andrzejewska

Wojciech Koniuszek i Jowita Żychniewicz (po prawej)
z rodziną i przyjaciółmi

Elżbieta Zywar i Jolanta Szczepańska-Andrzejewska,
na tle rysunków Wojciecha Siudmaka

Od lewej: Iwona Potrykus, Lidia Anna Czerwińska, Joanna
Leszczyńska, dyrektorka Wydziału Kultury UM
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Biznesowa Duma Pomorza

Biznes inspiruje

Ponad 100 osób – przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniu Biznesowej Dumy Pomorza. Projektu, który
jest próbą zintegrowania wokół drużyny Pogoń Szczecin środowiska
biznesu, osób zarządzających podmiotami gospodarczymi oraz ich
właścicielami. Projekt skupienia przedsiębiorców wokół drużyny ma
stworzyć przyjazną przestrzeń do wymiany doświadczeń i kojarzenia
interesów. Tym razem przedstawiciele firm współpracujących z „Portowcami” w ramach Biznesowej Dumy Pomorza spotkali się na szczecińskiej Łasztowni – w namiocie Teatru Polskiego. ds

W połowie września odbyła się inauguracja Projektu Networking organizowanego przez Fundację Biznes Innowacje Networking we współpracy z SZOWES oraz hotelem Novotel Szczecin Centrum. Podczas
spotkania o „kowalach własnego losu” opowiedział dr Paweł Fortuna,
psycholog, kompozytor i power speaker. Historie z tym związane zaprezentowali Agnieszka Szeremeta i Łukasz Skryplonek. Wydarzenie
zainicjowało cykl spotkań networkingowych, na które będą zapraszani konkretni przedstawiciele biznesu i innych organizacji, chętni
do współpracy i wspólnego dialogu. ad

Tomasz Stypa, Marek Andrzejkowicz, Jarosław Mroczek
(Pogoń Szczecin SA)

Katarzyna Kazojć, Paweł Fortuna

Od prawej Dariusz Sipiatowski z Żoną (Wineland), Grzegorz
Wieczorek z Żoną (Emper)

Arkadiusz Gos (KanBo), Anna Baranek (Noraco), Piotr Krupacz
(Impel), Katarzyna Kazojć (Fundacja Biznes Innowacje
Networking)

Robert Gątkiewicz (właściciel Dajar)

Od lewej: Karol Lament (ZAZ Goleniów), Michał Frankowicz
(KMJ Deweloper)

Mirosław Sobczyk (Zapol) i Jan Kozłowski (Toyota Lexus Kozłowski)

Od lewej: Winicjusz „Wini” Bartków, Łukasz Skryplonek (Dogcessories)

Mirosław Jurkiewicz z partnerką (Silo-Transpec)

Od lewej Katarzyna Kazojć, Katarzyna Sasek-Pietraszuk (Coloplast Business
Center), Gabriela Sajko-Mikuła (Coloplast Business Center)
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Sacrum Paderewskiego

Pałacowe Ladies

W siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja poprzedzająca XVII Festiwal Muzyczny Sacrum Non Profanum. Bohaterem tegorocznej edycji był genialny pianista Jan Ignacy Paderewski. Dyrygent
i dyrektor festiwalu Bohdan Boguszewski, wspólnie z Łukaszem Brzeziną przedstawili dwupłytowy album winylowy z symfonią „Polonia”
Paderewskiego, który został nagrany i wydany specjalnie na tę okazję.
Mówiono także o fabularyzowanym dokumencie Stefana Szlachtycza
„Paderewskiego życie po życiu”. ad

Wrzesień był bardzo intensywnym miesiącem pod względem spotkań
networkingowych, także dla Szczecin Business Ladies. Panie pod przewodnictwem Katarzyny Opiekulskiej, tym razem spotkały się, na zaproszenie gospodarzy, w pięknym Pałacu Manowce. Oprócz rozmów
na tematy biznesowe, zaznajomiły się w barwną historią tego miejsca,
zwiedzały neoklasycystyczne wnętrza, kosztowały smacznej kuchni
i podziwiały widok na Zalew Szczeciński. ad

Od lewej: Katarzyna Opiekulska, Katarzyna Kazojć,
Anna Tarnowska, Jolanta Szczepańska-Andrzejewska
Sylwia Fabiańczyk-Makuch

Łukasz Brzezina, dyrektor ds. promocji DUX Recording
Producers, pianista Karol Radziwonowicz, dyrygent i dyrektor
festiwalu Bohdan Boguszewski i reżyser Stefan Szlachtycz

Aktorka Olga Adamska (Teatr Polski)

Łukasz Brzezina, Karol Radziwonowicz, Jolanta Boguszewska, Stefan Szlachtycz i Bohdan Boguszewski

Projektantka mody Sylwia Majdan

Dyrygent Sylwia Makuch-Fabiańczyk (Chór Akademii
Morskiej)

Bohdan Boguszewski

Ladies w komplecie
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LISTA DYSTRYBUCJI
GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik ul. 5 lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna
ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
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. Kr.Jadwigi 13/12
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
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
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
Land Rover
Discovery.

Najbardziej wszechstronny
SUV klasy premium
już od 299 900 zł

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

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

| salon@british-auto.pl

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

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

