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Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC Coupe - średnie zużycie paliwa 7,8 l/100 km, średnia emisja CO2 205 g/km

Jak leasing, to teraz.
To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa.
Odwiedź salon Mercedes-Benz jeszcze przed zmianą przepisów, poznaj szeroką ofertę dostępnych modeli i skorzystaj,
zanim będzie za późno.

odlicz do

100% kosztów leasingu

Mojsiuk Sp. z o.o. Sp.K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712, 48 08 719;
ul. Koszalińska 89, Stare Bielice k/Koszalina, tel.: +48 94 34 77 372
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statni miesiąc był dla nas wyjątkowo pracowity. Wysiłek i upór
prestiżowej ekipy zaowocował wydaniem specjalnym Mieszkaj
i Urządzaj w formacie naszego regularnego magazynu, który
cieszy się sporym powodzeniem. Fajnie jest być docenionym
nie tylko przez czytelników, ale też przez branżę, która potrafi wychwycić niuanse niedostrzegane przez innych. A mamy sporo sygnałów od reklamodawców i ekspertów, że idziemy dobrą drogą, więc już dzisiaj mogę
zapowiedzieć, że kolejne duże wydanie specjalne z branży nieruchomości
pojawi się na wiosnę.
Mała retrospekcja. Dzisiejszy Prestiż to już zupełnie inna liga niż ten sprzed
kilku lat. Przez ten czas, wraz z rozwojem zmieniali się ludzie, zmieniała się
siedziba redakcji, zmieniały się wymagania i oczekiwania czytelników. Dziś
wydajemy nie tylko Prestiż, ale też tematyczne wydania specjalne i rozwijamy nasz serwis on line.
Na ten sukces ciężko pracujemy. Nie byłoby go bez tych wszystkich fantastycznych ludzi, którzy tworzą i tworzyli Magazyn Prestiż. Każdemu bez
wyjątku, kto dołożył swoją cegiełkę serdecznie dziękuję. Wymienić Was
wszystkich nie sposób, każdemu jestem bardzo wdzięczna. Zarówno tym,
którzy wpadli do nas na chwilę, jak i tym, którzy zbudowali mocne fundamenty tego sukcesu.
Czasem zadaje sobie pytanie czy warto się tak męczyć? Czy warto wiecznie
orbitować bez cukru gdzieś daleko poza strefą komfortu? Owszem warto,
ale pojawia się refleksja, że nie możemy już obniżać poprzeczki, nie możemy zaniżać poziomu, na który się wspięliśmy, a ponoć łatwiej wdrapać się
na szczyt niż na nim się utrzymać. Zrobimy wszystko żeby na tym szczycie
pozostać. A plany mamy ambitne, choć wymagające bezustannych zmian.
Jak mówią mądrzy ludzie, nic nie dzieje się bez przyczyny, a życia ponoć się
nie planuje, ono się po prostu dzieje. Zatem, do dzieła!
Izabela Marecka
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Dariusz Staniewski

Dziennikarz z bardzo bogatym stażem
i podobno niezłym dorobkiem. Pracował
w kilku lokalnych mediach. Aktualnie
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
Ależ to był numer! Początek siatkarskiego sezonu, sala szczecińskiej
Netto Areny wypełniona po brzegi, kibice żądni wrażeń i czekający na
wspaniałe widowisko. I kiedy ledwo siatkarze Stoczni Szczecin (z najlepszym zawodnikiem ostatnich mistrzostw świata - Bartoszem Kurkiem)
rozpoczęli mecz z Treflem Gdańsk w hali… zgasło światło! Trybuny rozświetliły latarki telefonów komórkowych. I cóż z tego, że był to widok
zapierający dech w piersiach. Przez trzy godziny w hali nie było światła
i w końcu musiano mecz odwołać. Od razu rozpoczęto szukania rozwiązania zagadki braku prądu. Padła propozycja, żeby wezwać detektywa
Rutkowskiego na pomoc. Ale zrezygnowano z tego pomysłu, bo detektyw zawsze chodzi w ciemnych okularach i przy wyłączonym świetle
mógłby się w hali zachowywać jak Jurand ze Spychowa zaraz po zakończeniu „gościny” u Krzyżaków albo jak kret na słońcu. Potem do mediów
trafiła wersja, że awarię spowodował ktoś, kto
w toalecie zapalił papierosa. Dym uruchomił
jakiś systemu i światło padło. Następną w kolejce była teoria, że to nie był przypadek tylko
zorganizowana, na dużą skalę, akcja kieszonkowców, którzy pod osłoną ciemności chcieli
buszować między rzędami i pozbawiać kibiców
portfeli. Ale okazało się, że wszyscy szczecińscy kieszonkowcy byli w tym czasie na specjalnym szkoleniu prezentującym nowe techniki
kradzieży - taki szybki kurs tuż przed wielkim
wyzwaniem jakim jest dla nich co roku Święto
Zmarłych. Kolejna wersja - hala po prostu nie
zapłaciła za prąd i ktoś się wnerwił i wyłączył.
Ale to też nie zostało potwierdzone. Upadła
również hipoteza, że to była próba inscenizacji „Dziadów” Adama Mickiewicza - w plenerze
i dla masowego odbiorcy. Podobno jakiś aktor
krzyczał przeraźliwie na widowni, że „ciemno
wszędzie, głucho wszędzie i co to będzie, co
to będzie”. Biedak jednak źle trafił. Bo obok
siedział jakiś kibic – „mięśniak”, który, co prawda, z literatury nie był mocny, ale za to przywalić potrafił. I tak też się
skończył ten „teatr jednego aktora”. Oficjalna wersja kierownictwa hali
jest taka, że coś tam się przepaliło w instalacji elektrycznej. Ale według
nieoficjalnych informacji za wyłączenie prądu odpowiada nowa tajna
organizacja na naszym lokalnym rynku - Zakon Blackoutu. Nazwa nieprzypadkowa, bo jej członkowie walczą o tu, żeby w pamięci ludzkiej nie
zatarła się data wydarzenia wyjątkowego w historii miasta. Otóż w nocy
z 7 na 8 kwietnia 2008 roku Szczecin i okolice pogrążyły się w ciemnościach. Gigantyczna awaria prądu spowodowała, że zamknięto szkoły
i sklepy, nie jeździły tramwaje, mieszkańcy siedzieli przy świeczkach. Totalny, kilkunastogodzinny unplugged! W tym roku minęło 10 lat od tego
wydarzenia. I nikt tej rocznicy w mieście w jakiś specjalny sposób nie

upamiętnił. Dlatego członkowie Zakonu Blackoutu się wkurzyli i zrobili
swoje. Teraz zapowiedzieli już kolejne akcje dywersyjne. W najbliższych
planach m.in. wyłączenie prądu (oczywiście w trakcie meczu) na stadionie Pogoni, brak energii w sieci szczecińskich tramwajów w godzinach
szczytu oraz zmasowany atak na Elektrownię Dolna Odra.
To jeden z projektów, który zwyciężył w zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim - napis „Szczecin” składający się z kilkumetrowych liter. Miał
stanąć na Łasztowni i być nową atrakcją turystyczną miasta. Tak przynajmniej uważają projektodawcy. Na razie jednak na Łasztowni nie stanie. Dlatego działacze pewnej partii ustawili go na chwilę na Jasnych Błoniach. Chyba po to, żeby prezydent Szczecina miał wyrzuty sumienia, że
do tej pory tego projektu nie zrealizowano. Ale dlaczego ten napis miałby
zostać wykonany tylko z kilkumetrowych liter?
Czy nie stać nas na coś więcej? Pewnie, że stać!
Idźmy na całość! Niech to będzie napis na miarę
naszych możliwości! Jak ten przysłowiowy już
Miś Barei! Niech nasze litery będą przynajmniej
podobnej wysokości jak te w napisie „Hollywood” w Los Angeles! A może nawet większe!
Pokażmy USA, że my sroce spod ogona nie wypadliśmy! Poza tym, czy Łasztownia jest dobrą
lokalizacją dla takiego napisu? Nie mamy co
prawda w Szczecinie takich wzgórz na jakich
stoi napis „Hollywood”. Może więc usypać jakiś
specjalny kopiec? Jak Kościuszki w Krakowie?
Albo można ten napis postawić np. na Wałach
Chrobrego! Bo co tam Wały. Już się opatrzyły.
Niech je przysłoni napis, żeby nikt nie miał wątpliwości gdzie się znajduje. A na Łasztowni, czyli po drugiej stronie Odry, postawmy gigantyczną figurę Gryfa Pomorskiego. Przynajmniej tak
dużego jak Statua Wolności w Nowym Jorku.
A na jego głowie, którą wieńczy korona, można urządzić taras widokowy! To dopiero będzie
atrakcja. A jakby jeszcze z dzioba zionął ogniem? Wtedy jest szansa, że
przebijemy Jezusa ze Świebodzina.
„Morsy” z policko-szczecińskiego klubu oficjalnie rozpoczęły już sezon.
W październiku do Jeziora Głębokiego w Szczecinie wskoczyło kilkadziesiąt osób. Przy kilkunastu stopniach ciepła i pięknej, słonecznej pogodzie. Podobno byli bardzo rozczarowani tymi warunkami atmosferycznymi. Bo dla nich najlepiej kiedy jest dużo śniegu, termometry wskazują
np.: -5 czy -10 stopni Celsjusza, a woda ma od 0 do 2 stopni. A tu taka
przykra niespodzianka - ciepło i słonecznie! A to dla morsa bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie ma więc się co dziwić, że kilku z nich się przeziębiło a kilku ciągle leży powalonych udarem słonecznym.

Rysował: Arkadiusz Krupa
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Felieton

Pinto Food Truck

Mamy już food trucka z kuchnią meksykańską! W Pinto
znajdziecie
sycące
burrito,
pyszne taco oraz quesadillę
w kilku wydaniach. Większość
z dań jest idealna by wziąć je
w dłoń i ruszyć przed siebie.
Co więcej, food truck oferuje zarówno dania dla mięsożerców, jak
też wegetarian. Gdzie szukać baru
na kółkach? Lokalizacje Pinto
Food Truck znajdziecie na ich Facebooku. Najczęściej jednak bar
z meksykańską kuchnią można
znaleźć na Wałach Chrobrego.
Wypatrujcie białego busa, ozdobionego zielonymi kaktusami
i czerwonym logo!
Szczecin, różne miejsca
reklama

PowerLand

Szybka tyrolka, doskonale odbijające się trampoliny, głęboki jak
ocean basen z gąbkami, pełen
przeszkód i wyzwań małpi gaj…
PowerLand to 2000 m2 przestrzeni przystosowanej do skakania,
tańczenia oraz doskonałej zabawy
dla najmłodszych. W parku rozrywki znajduje się także boisko dla
miłośników sportu, garaż pełen
samochodzików i punkt restauracyjny. W bawialni można również
zorganizować niezapomniane urodziny z animatorami, cateringiem
oraz pięknym wystrojem specjalnej salki. Właściciele wiedzą, co
dzieci lubią najbardziej, dlatego
każdy znajdzie tam coś dla siebie.
Szczecin, Fryderyka Chopina 31

Holiday Club

Na imprezowej mapie Szczecina pojawił się nowy klub. Miła
obsługa, świetna atmosfera
i różnorodna muzyka – gwarantowane! Holiday Club to miejsce
w ciepłym, wakacyjnym klimacie.
Wprowadza klientów w przyjemny nastrój za sprawą palm, piasku oraz zaskakujących drinków
w zielonych kokosach. Największymi atutami Holiday Club są
różnorodne sale taneczne, 2 bary,
Vip Room, a także miejsca z wyciszoną muzyką i kilkunastoma
lożami. Klub jest dopełnieniem
większego projektu pod nazwą
Holiday Szczecin.
Szczecin, 3 Maja 20

Vip Collection

Szczeciński salon mody zmienił lokalizację. Nowe miejsce od
niedawna znajduje się przy ulicy
Małkowskiego. Co można tam
znaleźć? Najlepsze marki od topowych projektantów, w tym: eleganckie sukienki, biżuterię oraz
dodatki. Co więcej, na miejscu są
dostępne kreacje w rozmiarze od
XS do XXL, dobierane do urody
i sylwetek klientek. Salon oferuje
też wszelkie przeróbki krawieckie. Miejsce zapewnia nie tylko
wysoką jakość produktów, ale też
doświadczenie oraz profesjonalną
obsługę. Jak podkreśla zespół Vip
Collection – każda kobieta zasługuje na odrobinę luksusu.
Szczecin, Małkowskiego 27/9

Ciepło
i błyszcząco

Kwiaty, woale, cekiny – w Expose Akcesoria trudno znaleźć zwyczajne czapki, berety czy toczki. Projekty Magdy Zgórskiej mają
być nie tylko praktyczne, ale po prostu piękne.
Nowa kolekcja na jesień/zimę 2018 ochroni przed chłodem
i mrozem (niektóre modele są podszyte termo-polarem), ale też
sprawi, że będziemy wyglądać wręcz szałowo. – Uwielbiam łamać konwenanse. Według mnie cekiny nie muszą być jedynie
wieczorowym dodatkiem – przekonuje projektantka. – Zima to
niełatwy czas dla mody, bardziej niż o szałowej stylizacji, myślimy o opatuleniu się płaszczem i naciśnięciu na uszy czapki. Postawmy jednak na zdobienie, a od razu zmienimy swój codzienny ubiór. Odrobina błysku na głowie zastąpi nam biżuterię.
Głównym motywem marki Expose Akcesoria są nowoczesne
ozdoby do włosów na różne okazje. Jednym z najbardziej znanych modeli jest fascynator: ręcznie wykonany splot z dodatkiem woalu, piór lub biżuteryjnych aplikacji. Od kilku sezonów
marka rewolucjonizuje rynek zimowych nakryć głowy, tworząc
ręcznie zdobione czapki i berety.

ad
Zdjęcia: Anna Oleńczuk
Modelka: Joanna Bąk
Ozdoby i nakrycia głowy: Magda Zgórska/ Expose Akcesoria
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Wydarzenia

Piękno odnalezione

Najpiękniejsze rzeczy powstają z pasji i miłości, ten projekt narodził się z miłości do kobiet. Szczeciński fotograf Radek Kurzaj postanowił
zrealizować pomysł, który jest swego rodzaju artystycznym i estetycznym hołdem złożonym płci pięknej.

S

tworzył etiudę filmową oraz wykonał sesję fotograficzną, której
główną bohaterką jest kobieta. Zaprosił do projektu pacjentki
Art Medical Center. Projekt nosi nazwę „Odnaleźć siebie” i jest
historią kobiety, właściwie każdej z nas, która szuka drogi do samej siebie, przemierzając ulice Szczecina.
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Wydarzenia

– Uwielbiam i zawsze uwielbiałem kobiety. Przez całe życie zakumplowałem się tylko z jednym facetem, miałem za to przyjaciółki i koleżanki
– wyjaśnia autor projektu. – W związku z tym, że jestem fotografem, który piękno kobiece absolutnie uwielbia i uważa za najdoskonalszy twór,
postanowiłem to wykorzystać. Nazwa tego projektu może dotyczyć

winny umieć odmawiać. Zdrowy egoizm napędza wolny czas, a jak go
wykorzystają to jest już ich indywidualna sprawa.
Mecenasem projektu jest Art Medical Center, klinika chirurgii plastycznej, której szef, dr Artur Śliwiński, jest zwolennikiem nie poprawiania, ale
uwypuklania urody swoich pacjentek, tak by zachować ich indywidualne
piękno. – Współpracując z kliniką AMC w rozmowach i kontaktach z dr
Arturem Śliwińskim urzekło mnie to, że mówi wprost o tym, że chirurgia
plastyczna nie służy zmienianiu, tyko podkreślaniu, zachowywaniu naturalnego piękna – tłumaczy Radek Kurzaj. – Spotykam tu kobiety, które
nie tylko wyglądają świetnie, ale też są bardzo zadowolone z efektów, są
szczęśliwe. Ich opinia również mnie zainspirowała. W medycynie estetycznej chodzi o podkreślenie tego, co już jest. Profesjonalizm, doświadczenie i zaplecze, jakie znajduje się w klinice AMC pozwoliło mi zrealizować ten projekt bez stresu, z przyjemnością.
Celowo nie wybrano profesjonalnej modelki do tego projektu. – W swojej pracy spotykam naprawdę śliczne dziewczyny, ale którym czasem
brakuje tego „czegoś”. Są za to osoby, które może nie mają „idealnych”
wymiarów, rysów twarzy, za to są świadome siebie, lubią siebie i to widać. Mają ten błysk w oku, ten magnetyzm. To jest bardzo szczególnie
atrakcyjne – wyjaśnia fotograf. – Olę znam od czasów szkoły podstawowej. Jest osobą czynną zawodową, matką, osobą z pasjami, w tym
przypadku moją inspiracją. Zależy mi by wykorzystując jej wizerunek
oraz artystyczną i metaforyczna formę, zwrócić uwagę na to, że kobiety
potrzebują większej uwagi z naszej strony, że potrzebują też czasu wyłącznie dla siebie.
Olę oczarowała artystyczna strona projektu, zobaczyła w tym też dobry
materiał na poruszenie kilku bardzo ważnych tematów. – W tym projekcie faktycznie nie wygląd zewnętrzny jest najważniejszy, ale to, że my
kobiety mamy prawo do tego by mieć czas wyłącznie dla siebie. A poddanie się zabiegowi jest właśnie taką chwilą dla siebie. I nie chodzi tu
też o efekt finalny zabiegu, osobiście nie jestem wielbicielką sztucznych
twarzy, tylko o ten czas – mówi bohaterka projektu. – Podzielam ekologiczne podejście pana doktora. Sama jestem daleka od radykalnych
zabiegów i mocno inwazyjnych metod poprawiania urody. Dlatego klinika pana doktora Śliwińskiego jest idealnym miejscem dla mnie: dyskretnym, spokojnym. Wszyscy się starzejemy, ale nie ma nic złego w subtelnym zatrzymaniu czasu.

wszystkiego, ale to właśnie wygląd ma bezpośrednie najszybsze przełożenie na nasze samopoczucie. Osoba zadowolona ze swojego wyglądu „Odnaleźć siebie” będzie miało swoją kontynuację. W następnym mieinaczej działa i ma więcej energii na wszystko.
siącach pojawią się kolejne panie, kolejne pacjentki kliniki AMC i kolejne
fascynujące historie.
Radek Kurzaj inspiracji szukał także gdzie indziej. – Druga rzecz, która mnie zainspirowała związana jest ze współczesnym stylem życia –
mówi. – Wszyscy jesteśmy zabiegani, wszyscy jesteśmy w niedoczasie,
poddawani tysiącom bodźców z zewnątrz. I w tym świecie to niestety
kobiety są tymi, które jako pierwsze rezygnują z siebie i ze swoich poAutor: Aneta Dolega / Foto i kadry z filmu: Radek Kurzaj
trzeb. Zależało mi na tym, aby w tym temacie zabrzmiał głos mężczyzny,
który mówi: drogie panie, wasze samopoczucie jest ogromnie ważne,
gdyż to wpływa na jakość wszystkiego. Jestem zwolennikiem zdrowego
egoizmu, kobiety powinny z niego korzystać. Mają prawo być wyłącznie
dla siebie, nie tylko poświęcać się cały czas dla innych, mają prawo i po-
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Stylowe
dzieciaki
SM Kids to pomniejszone wersje niektórych projektów dla kobiet, autorstwa
Sylwii Majdan. Premiera kolekcji dla dzieci fall/winer 2018/19 miała miejsce w atelier projektantki.
Otrzymaliśmy podobne kroje, te same
tkaniny, stworzone z myślą o tym, by
mama i córka mogły się cieszyć tym samym stylem. W nowej kolekcji znajdują
się m.in. sukienki z haftem SM, które
są inspirowane kultowym modelem dla
dorosłych – sukienką Colią. Pojawiło się
też trochę zwierzęcego printu w postaci panterki, widocznej przy dodatkach
takich jak opaski do włosów dla dziewczynek. W kolekcji znajdują się również
basicowe t-shirty longsleeve z logo MBM
– sportowe bluzeczki przeznaczone zarówno dla dziewczynek jak i chłopców.

ad / Foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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15 barwnych lat Fanfaronady
Szalone pomysły, ogrom energii i dwie kreatywne kobiety – to musiało się udać! Po 15 latach działalności Fanfaronada zalicza się do grona
najdłużej działających marek modowych w Szczecinie, a jej kreacje doceniają takie osobowości jak: Nastassja Kinski, Agnieszka Włodarczyk
czy Edyta Herbuś.
Jak zaczęła się ta kolorowa przygoda? Początkiem był pokaz wspólnej
kolekcji projektantek – Darii Salamon i Gosi Czerwińskiej. Projekty od
razu wyróżniły się oryginalnością oraz ciekawą kolorystyką. Obecnie
znakiem rozpoznawczym marki są tiulowe spódnice w najróżniejszych
barwach, długościach oraz wzorach, jednak na tym nie kończy się twórczość Fanfaronady! Podążanie za potrzebami i marzeniami fanek marki
jest dla zespołu firmy czystą przyjemnością. Wypełniona twórczą atmosferą pracownia to miejsce, gdzie powstają nie tylko autorskie kolekcje, ale też indywidualne projekty dla klientek. Obecnie markę prowadzi
Daria, która czuwa nad tym, by wszystkie kreacje były piękne, kobiecie,
jak również użyteczne. Kolorowe spódnice, jedwabne bluzki, wieczorowe body, dżersejowe topy i eleganckie sukienki skradły serca fanek
z całego świata. Nic dziwnego, bo w tych kreacjach każda kobieta czuje
się jak gwiazda, a jedną z kolekcji marki pokazał brytyjski Vogue! Tym
bardziej jest nam miło, że serce Fanfaronady od 15 lat bije w Szczecinie.

kw / Foto: Panna Lu
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foto: Łukasz Szełemej
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Bursztynowy
plebiscyt

Wystartowała kolejna edycja konkursu i plebiscytu teatralnego
„Bursztynowy Pierścień”. Wśród jurorów jest także dziennikarz Prestiżu – Daniel Źródlewski. Najcenniejsze trofea, czyli tytuły najlepszego
aktora, oraz najlepszego spektaklu – przyznają widzowie szczecińskich teatrów. Zapraszamy do aktywnego udziału, czyli wskazania
swoich scenicznych ulubieńców.
W pierwszym etapie plebiscytu jurorzy nominowali dwudziestu najlepszych według nich aktorów oraz tyle samo spektakli zachodniopomorskich teatrów. Lista zmniejszy się o połowę po zakończeniu
głosowania publiczności (pierwsze głosowanie trwa do 5 listopada).
W drugim etapie już skrócona lista nominowanych zostanie ponownie
poddana pod osąd widzów – dopiero to wyłoni zwycięzców. „Bursztynowymi” selekcjonerami, oprócz naszego redakcyjnego kolegi, są
przedstawiciele „Kuriera Szczecińskiego” – Artur Daniel Liskowacki, Monika Gapińska, a także Bogdan Twardochleb, Małgorzata Frymus z Radia Szczecin oraz Piotr Michałowski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wspierają ich teatromani – Anna Kosiorowska, Andrzej
Połomski i aktorzy – Leszek Zalewski oraz Nina Grudnik. Jurorzy
oprócz nominacji przyznają także swoje „Bursztyny” w kategoriach
najlepszy aktor oraz spektakl sezonu. Ponadto wskażą laureatów
dwóch prestiżowych nagród – Srebrnej Ostrogi dla najbardziej obiecującej młodej osobowości, a także Oka Recenzenta za najciekawsze dokonania artystyczne. Finałowa gala odbędzie się na początku
grudnia w Operze na Zamku (uroczystość odbywa się zawsze w siedzibie ubiegłorocznego laureata, w roku 2017 publiczność za najlepszy spektakl sezonu wybrała musical „Crazy for you” – na zdjęciu).
Głosować można przy pomocy drukowanych w „Kurierze szczecińskim” kuponów oraz wysyłając SMS-y. Szczegóły, w tym pełna lista
nominacji oraz aktualne wyniki głosowania, w serwisie internetowym
gazety oraz na facebookowym profilu konkursu. Pełna lista i przypisane numery także w elektronicznym wydaniu „Prestiżu”.
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Kobieca
gangsterka

Pięć charyzmatycznych kobiet i jeden fajny facet. Uwaga, w mieście
pojawił się nowy band, na czele którego stoi pewna znana blondynka.
Sylwia Różycka, aktorka pojawiająca się m.in. na deskach szczecińskiego Teatru Polskiego oraz Opery Na Zamku (musical „Crazy For
You”), założyła kapelę i nie czekając zbyt długo weszła ze swoją ekipą do studia. – Po wzięciu udziału w koncercie sylwestrowo-noworocznym w słynnej Filharmonii Szczecińskiej rok temu, wpadłam na
pomysł stworzenia kobiecego bandu – mówi artystka. – Fascynuje
mnie muzyka, szczególnie soul, blues, ale też niezmiennie musical…
Pod powiekami zobaczyłam kobiety grające na perkusji, kontrabasie,
gitarze w charakterystycznej „stylówce” półświatka gangsterskiego
w białych męskich koszulach – dodaje.
I od inspiracji do pomysłu i wprowadzenia go w życie. Obok Sylwii band
tworzy kilka nietuzinkowych talentów: Marta Wołczecka – gitara, Ewa
Kuźmińska – kontrabas, Julita Przybylska – saksofon, Klaudia Kunc –
perkusja, Krzysztof Baranowski – pianino i na mikrofonie autorka „zamieszania”. W tym miesiącu pojawi się demo bandu, na którym zarejestrowano 6 utworów (5 autorskich i jeden cover). Inicjatywa powstała
przy współpracy z Fundacją Teatr Czwarte Miasto oraz Wydawnictwem Jednocześnie. Projekt został sfinansowany ze środków Urzędu
Miasta i Urzędu Marszałkowskiego.
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Drużyna

wspaniałych
To o nich mówi cała Polska. Są wzorem dla najmłodszych,
imponują również starszym miłośnikom sportu. Lekkoatleci związani z naszym regionem, czyli Małgorzata Hołub
-Kowalik, Sofia Ennaoui, Marcin Lewandowski oraz Piotrek

Lisek to absolutna czołówka światowa w swoich dyscyplinach. Mimo że są gwiazdami, to wciąż młodzi i niezwykli
skromni ludzie. Zgodnie przyznają, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

Najpierw skakał w wzwyż. Później biegał na długich dystansach. Przyznaje jednak, że psychicznie dyscyplina ta była dla niego zbyt męcząca.
Ówczesny trener wziął więc sprawy we własne ręce i skierował Piotra
Liska do swojego kolegi, który był trenerem skoku o tyczce. Dzisiaj sympatyczny sportowiec może być mu bardzo wdzięczny. Jest czołowym
skoczkiem świata i doskonałą wizytówką nie tylko Szczecina, ale i Polski. Dzięki między innymi niemu w sierpniu przeżyliśmy niesamowite,
sportowe emocje. W Berlinie, podczas Lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy Piotrek skakał naprawdę doskonale. Niestety, życiowe
skoki oddawali również jego rywale.

starczyło. Wyniki wszystkich zawodników pokazują poziom tej imprezy.
Dałem z siebie 110 procent – wspomina lekkoatleta.
Czy stać Piotra na więcej? Zdecydowanie tak. Pokazał to w 2017 roku,
gdy podczas zawodów w Poczdamie ustanowił absolutny rekord Polski,
skacząc 6 metrów.
Jaki jest przepis na sukces? Bez wątpienia ciężka praca. Piotr trenuje dwa
razy dziennie. Jest znany z tego, że w jego sylwetce nie znajdziemy ani
grama tłuszczu. Nie jest to zasługą siłowni. Chodzi na nią raz w tygodniu.

– Był to historyczny konkurs i nie mogę być zły na siebie. Skoczyłem
więcej niż na każdej innej dotychczasowej mistrzowskiej imprezie. Osią- – To zasługa genów. Nie chodzę ćwiczyć częściej, bo bardzo szybko rognąłem wysokość 5,90 metra i… byłem czwarty. W 2017 roku na mistrzo- snę. Nie mogę być „koksikiem z siłowni”, bo na rozbiegu trzeba szybko
stwach świata skoczyłem centymetr niżej i byłem drugi. Tutaj to nie biegać. Z większą masą nie byłoby to możliwe.

Kolejnym, niezwykle istotnym składnikiem, jest zrozumienie najbliższych osób. Dwa lata temu Piotrek poślubił wybrankę swojego serca –
Olę, która… także jest utalentowaną, byłą już tyczkarką, a dokładniej wicemistrzynią Polski oraz halową mistrzynią Polski z 2013 roku. Obecnie
trenuje innych zawodników. Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie po
sześciu latach znajomości.

mego Piotrka stał on się bardziej rozpoznawalną osobą. Zdarza się, że
fani go zaczepiają, proszą o autograf czy zdjęcie.
– Nie jestem piłkarzem, by być niesamowicie rozchwytywanym. Mimo
wszystko rzeczywiście czuję czasami na sobie wzrok ludzi. Nie mam jednak żadnego parcia na szkło. Wolę być anonimowy.

– Poznaliśmy się na pierwszym obozie kadrowym w Spale. Może trudno Przed Liskiem bardzo ambitne, skonkretyzowane plany, a zarazem najw to uwierzyć, ale zawsze byłem nieśmiały. To ona przejęła inicjatywę
większe sportowe marzenie. Przyznaje, że będzie robił wszystko, by wyi dzięki temu jesteśmy razem. Muszę jednak przyznać, że od razu gdy ją
startować w 2020 w Tokio na Letnich Igrzyskach Olimpijskich. Marzy, by
zobaczyłem pojawiła się iskierka w moim oku.
oddać tam skok na 6 metrów, co powinno dać mu medal.
Obecnie nie mają dla siebie zbyt dużo czasu. Lisek przyznaje, że poza
Szczecinem – na zawodach czy na obozach – spędza rocznie aż 300 dni. Bez wątpienia przed nim jeszcze wiele lat startów. Najtrudniejszym dla
niego pytaniem jest jednak takie, w którym musi określić się, co chciałby
– Tylko w tym roku za mną już 40 konkursów. Ola również jest sportow- robić po zakończeniu sportowej kariery.
cem, zdaje sobie sprawę z tego, że na tym polega moja praca. Staram
się, gdy tylko to możliwe, zabierać ją ze sobą. Przyjeżdża też do mnie – To jest problem większości sportowców. Nie mamy spersonalizowanego bytu po tym, co dalej. Zastanawiałem się kiedyś, co mógłbym robić.
na zawody.
Lubię robić zdjęcia więc może pójdę w tę stronę? – podsumowuje sporDzięki ostatnim sukcesom lekkoatletycznej reprezentacji Polski oraz sa- towiec.

PIOTR LISEK

Małgosia Hołub-Kowalik

Aniołek Matusińskiego
Małgosia Hołub-Kowalik. Jeśli ktoś nie wie jeszcze, kim jest ta młoda i piękna dziewczyna powinien czym prędzej zapoznać się z jej życiorysem. W sierpniowych Mistrzostwach Europy w Berlinie, wraz ze swoimi przyjaciółkami, sprawiła niemałą sensację. W zwycięskim biegu, w sztafecie 4x400 metrów pobiegła na pierwszej zmianie. Pałeczkę przekazała Idze Baumgart-Witan,
ta Patrycji Wyciszkiewicz, a dzieła dokończyła Justyna Święty-Ersetic. Dziewczyny pokazały
prawdziwą klasę i zdobyły pierwszy w historii naszej kobiecej sztafety złoty medal mistrzostw
Europy!
– Spodziewałyśmy się, że powalczymy o medal. Wydawało nam się jednak, że Brytyjki będą
poza naszym zasięgiem. Okazało się zupełnie inaczej. Cieszę się, że się pomyliłam – mówi Małgosia.
Czym zajmuje się mistrzyni? Mieszka na co dzień w Koszalinie. Na Politechnice Koszalińskiej
kończy kierunek związany z ochroną środowiska. Do szczęśliwego finału pozostało jeszcze napisanie pracy magisterskiej. W ubiegłym roku została żoną Jakuba.
– Póki co niewiele z Małgosią mamy czasu dla siebie – mówi Jakub. – Spędza ona poza domem
około 250 dni w roku. Staram się z nią jeździć tam, gdzie to możliwe. Oczywiście nie przeszkadza mi to, muszę się do tego przyzwyczaić. Jestem z niej bardzo dumny.
Dumny tak, jak zdecydowana większość Polaków. Wszystkie dziewczyny cieszą się ogromną
popularnością. W Internecie czytamy o nich wyłącznie w samych superlatywach. Nazywane są
tam „pięknymi, drobnymi pchełkami”.
– To bardzo miłe, choć już przyległo do nas „Aniołki Matusińskiego”, czyli naszego trenera. No
i nie do końca takie pchełki, bo Iga jest bardzo wysoka – śmieje się Hołub-Kowalik. – Faktem
jest, że w porównaniu do innych biegaczek jesteśmy w większości bardzo drobne i niskie. Trochę dłuższe nogi by nie zaszkodziły, ale często też bywa tak, że wysocy mają większe problemy
z koordynacją. Śmiejemy się same z siebie, że jesteśmy małe i zwinne. Jeśli trzeba przebiegniemy gdzieś tam między nogami, wszędzie się zawsze wciśniemy.
Lekkoatletka jest przekonana, że sukces zawdzięczają nie tylko ciężkiej pracy. Receptą są także
relacje, jakie panują między dziewczynami.
– Przyjaźnimy się. Spędzamy ze sobą czas na treningach, spędzamy po nich, wychodzimy razem
w miasto po zawodach. Zauważyliśmy, że im lepiej jest między nami poza bieżnią, tym bardziej
nam to pomaga w wynikach sportowych. Mamy do siebie ogromne zaufanie.
Małgosia przyznaje, że w jej głowie kłębi się dużo myśli. Tyle samo ma marzeń. Gdy je wymienia
trudno spodziewać się tego, że którekolwiek mogłoby się spełnić.
– Marzę o medalu igrzysk olimpijskich. Trenuję bardzo ciężko. Gdybym nie wierzyła, że nie jestem w stanie tego osiągnąć, po co byłby trening? Chciałabym zdać prawo jazdy. Póki co korzystam z kolei, albo pomocy Jakuba. To, że nie posiadam „prawka” uważam za kompletną porażkę. No i poważniejsze marzenie to: wybudować dom, mieć dzieci i psa.
Mimo że ma dopiero 25 lat coraz częściej myśli o tym, co by chciała robić w przyszłości. Jest
kilka opcji.
– Może mogłabym zostać trenerem personalnym? Bardzo lubię aktywnie spędzać czas – zastanawia się. – Inna opcja to praca związana z moim wykształceniem. Studiowałam ochronę
środowiska z wyboru, nie z przymusu. Jest jeszcze opcja by robić coś związanego z dziennikarstwem. Nie lubię pisać, więc dziennikarstwo prasowe odpada. Mówię bardzo dużo, więc może
coś związane z dziennikarstwem radiowym?

Srebrny żołnierz
Trenuje w Bydgoszczy, urodził się i mieszka w Policach. Bardzo bliski jest mu również Szczecin.
– Czuję się policzaninem, ale wiadomo, moje miasto traktuję już jak dzielnicę Szczecina. Kilkanaście minut zajmuje
przyjazd komunikacją miejską czy samochodem do centrum
– opowiada Marcin Lewandowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów, który w każdym swoim
starcie daje nam powody do dumy. Tak było i w mijającym
roku. Utalentowany biegacz stawał na podium w najważniejszych imprezach.
– Nazwali mnie „srebrnym chłopakiem” – przyznaje. – W Mistrzostwach Europy w Berlinie zdobyłem srebrno, podobnie
w zawodach Diamentowej Ligi, w halowych mistrzostwach
świata w Birmingham, czy w pucharze interkontynentalnym.
Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Ciężko mi stwierdzić, czy to był najlepszy sezon w karierze. Z pewnością znajduje się w czołówce.
Marcin trenuje od 14 roku życia, czyli już 17 lat. Z roku na rok
widać ogromny progres. Od ośmiu lat regularnie zaliczany
jest do 10. najlepszych na swoich dystansach biegaczy świata. Specjalizuje się w biegach średnich: na 800 oraz 1500 metrów. Za jego sukcesem stoi również brat Tomek, z którym
współpracuje od początku sportowej kariery.
– Nie daje mi żadnej taryfy ulgowej. Na treningach jest przede
wszystkim trenerem, którego słucham i szanuję. Mamy wówczas normalne, sportowe relacje – mówi nasz mistrz.
Wiele zawdzięcza także… wojsku. Marcin jest zawodowym
żołnierze. Zatrudniony jest w bydgoskiej jednostce na etacie
sportowym. Przechodzi, tak jak każdy inny żołnierz, szkolenia. Jego głównym zadaniem jest jednak trenowanie i godne
reprezentowanie kraju na sportowych arenach świata. Za
swoje osiągnięcia został już dwukrotnie oznaczony medalem
zasług dla kraju.
– W jednostce jestem od 2010 roku. Większość jednak czasu
spędzam na wyjazdach. Na zgrupowaniach jestem 300 dni
w roku. Do trenowania potrzebuję głównie dwóch rzeczy:
wysokości oraz dobrej pogody. Warunki pogodowe mamy,
ale wysokości musimy już szukać poza granicami Polski. Trenuję po 6 godzin każdego dnia, w dwóch cyklach. Nie mam
czasu na nic innego.
Wyrozumiałością muszą się więc wykazać żona Lewandowskiego oraz dwie córki. Jak długo jeszcze?
– Mam teraz 30 lat. Szykuję się do Igrzysk Olimpijskich
w Japonii w 2020 roku. To najprawdopodobniej będą moje
ostatnie igrzyska. Emerytura wojskowa czeka mnie za 7 lat.
Chciałbym jednak zostać w strukturach armii. Jednocześnie
będę chciał wreszcie spędzić więcej czasu z rodziną. Nie boję
się tego wszystkiego, bo wiem, że sobie poradzę.
Istnieje jeszcze jedna opcja. Jest szansa na wcześniejszą
emeryturę, już… w 2020 roku.
– Musiałbym jednak zdobyć medal igrzysk olimpijskich. Wtedy by mi przysługiwała. Trenuję po to, by być najlepszym –
podsumowuje Marcin.

Marcin Lewandowski

Sofia Ennaoui

Sofia Ennaoui: w stu procentach Polką
Ma zaledwie 23 lata. Specjalizuje się w biegach średnich i długich. Śledząc jej dotychczasową
karierę możemy być pewni, że w przyszłości dostarczy nam mnóstwo radości. Sofia Ennaoui
urodziła się w Maroko. Gdy miała dwa lata przeprowadziła się do Lipian, teraz mieszka we
Wrocławiu. Ćwiczy… w Miejskim Klubie Lekkoatletycznym Szczecin.
– Jestem w stu procentach Polką. Byłam w Maroko kilka razy: dwa razy po miesiącu prywatnie i dwa razy na zawodach. Polska jest zdecydowanie lepszym i piękniejszym krajem. To
właśnie ona jest moim domem – przyznaje Sofia.
W sierpniu sympatyczna lekkoatletka osiągnęła w Berlinie swój największy dotychczasowy
sukces. Na mistrzostwach Europy, w biegu na 1500 metrów zdobyła srebrny medal. Był to jej
pierwszy krążek na mistrzostwach starego kontynentu na otwartym stadionie.
– Mam nadzieję, że tym samym otworzyłam worek z medalami. W ubiegłym roku zdobyłam
już srebro, ale na mistrzostwach Europy na hali. Ranga tych zawodów jest jednak znacznie
niższa, niż na otwartym stadionie.
Sukces był również doskonałym prezentem dla starszego brata dziewczyny. W dniu startu
obchodził 30. urodziny. Radość więc była podwójna.
W małym ciele, wielki, sportowy duch. Sofia jest filigranową dziewczyną. Ma 158 centymetrów wzrostu, waży 44 kilogramy. Trenuje 3-4 razy w tygodniu na siłowni. Trzyma dietę,
wyrzeka się tłustych rzeczy, fastfoodów oraz słodyczy. Wszystko to bez wątpienia może
pomóc jej w sportowych, przyszłych sukcesach.
– Dzięki sylwetce nie dość, że wszędzie się wcisnę, to jeszcze przenoszę mniejszy ciężar –
cieszy się.
Po sukcesie w Berlinie musi jednak walczyć z pewnym przyjemnym „utrudnieniem”. Stała się
niezwykle rozpoznawalna.
– Nie mam czasu dla siebie. Przez pięć tygodni roztrenowa nia zdążyłam pojechać na zaledwie 3-dniowe wakacje. Przyznam jednak, że gdybym miała zrezygnować z wolnego czasu na
rzecz zdobywania medali i takiego życia, zgodziłabym się.
Zanosi się na to, że tego czasu nie będzie więcej, a coraz mniej. Sofia rozpoczęła studia
na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wybrała specjalizację menadżera sportowego. Dodatkowo rozpoczyna pracę w jednostce wojskowej, gdzie podobnie jak Marcin
Wojciechowski, zatrudniona została na etacie sportowym.
– Wciąż jeżdżę. Życie sportowca jest bardzo ciężkie. Nie jest łatwo pogodzić to również z życiem uczuciowym. Cały czas cierpliwie czekam na miłość. Może znajdzie się kiedyś ktoś
wyrozumiały, komu nie będzie przeszkadzała moja pasja, a zarazem praca.
Sofia z entuzjazmem mówi już o tym, na co czeka z niecierpliwością, a mianowicie o Igrzyskach Olimpijskich w 2020 roku w Tokio.
– Marzę o zdobyciu tam jakiegokolwiek medalu. Igrzyska są podsumowaniem mojej wieloletniej ciężkiej pracy.
A czy ma marzenia niezwiązane ze sportem?
– Oczywiście – odpowiada. – Tak, jak każda kobieta marzę o założeniu kiedyś rodziny. Na to
mam jednak sporo czasu i póki co skupiam się na wynikach – podsumowuje.

Rozmawiał: Andrzej Kus
Foto: Dagna Drążkowska, Panna Lu
Makijaż i stylizacja: Agnieszka Ogrodniczak

Agata Przybyłek
W miłości wszystkie chwyty są dozwolone

Mieszkała w Gdańsku, ale jak mówi do Szczecina przywiodła ją … miłość. Studiuje psychologię, a w wolnych chwilach pisze książki. Dużo książek.
W ciągu trzech lat wydała kilkanaście bestsellerowych powieści, zachwyciła nie tylko całą rzeszę czytelniczek, ale też wymagających krytyków
literackich. Agata Przybyłek pisze głównie dla kobiet, a o mężczyznach sięgających po jej książki mówi ze śmiechem, że muszą być masochistami.
W wywiadzie dla Prestiżu mówi także o tym, dlaczego wierność jest trudna, do czego wolno posunąć się w walce o miłość i dlaczego fascynują ją
zaburzenia rozwoju.
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tudiowałaś i mieszkałaś w Gdańsku. Co sprawiło, że za- więc myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest powieść o różnych
mieszkałaś w Szczecinie?
odcieniach miłości.
Streszczę tę historię w jednym zdaniu, dobrze? Podobno najbardziej szalone rzeczy robi się z miłości ( śmiech).
Nawiążę teraz tutaj do pr-owego opisu wydawcy jednej z twoich
książek. Mówimy tutaj o uczuciach, nieodłącznym elementem miłoW swojej twórczości literackiej szukasz inspiracji z różnych źródeł. ści jest zaufanie i wierność. A ponoć wierność jest trudna…
„W promieniach szczęścia” doskonale oddałaś klimat małego nad- (śmiech) Tak jest w istocie. Wierność jest trudna, przekonałam się o tym
morskiego miasteczka. Czytając tę książkę, można wręcz poczuć niedawno, przeżyłam bowiem zerwane zaręczyny. Mimo tego, cały czas
atmosferę nadbałtyckiej wioski. A czy Szczecin mógłby stać się mia- wierzę, że prawdziwa miłość potrafi oprzeć się zdradzie. W książce pod
stem z Twojej powieści?
tytułem „Wierność jest trudna”, której premiera zaplanowana jest na 22
O tak, Szczecin jest piękny i bardzo inspirujący. A do tego ma wyjątko- sierpnia tego roku, staram się do tematu wierności podejść z humorem.
wą historię. Uwielbiam wplatać w swoje powieści wątki historyczne, To jest książka o dwóch siostrach bliźniaczkach, które zupełnie niespozwłaszcza związane z II wojną światową. Niedawno zwiedzałam pod- dziewanie zakochują się w jednym mężczyźnie, w dodatku jedna z nich
ziemne trasy Szczecina i przyznam, że kilka razy podczas rozmowy za chwilę bierze ślub. Przed nią trudny test z miłości (śmiech).
z przewodnikiem przemknęła mi przez głowę myśl, że jakiś wątek idealnie nadawałby się do książki. Być może jeśli pomieszkam tu dłużej, zde- Mówisz o zerwanych zaręczynach, a przecież Twoja pisarska kariera
cyduję się osadzić fabułę jakiejś powieści w tym mieście.
zaczęła się od miłosnego zawodu. Nie masz szczęścia do tych facetów. Czy uważasz, że mężczyzna to gatunek z natury niedoskonały?
W jednym z wywiadów przyznałaś, że powieść „Jestem nudziarą”
Moniki Szwai zainspirowała Cię do pisania książek. Czy swoją twór- (śmiech). Nie, absolutnie. Cały czas jestem optymistką. Być może jest to
czością, podobnie jak nasza szczecińska pisarka, chcesz pokazać, że naiwne, ale wierzę w ludzi, wciąż wierzę w mężczyzn. Zresztą, w swoich
tym, co daje nam siłę do życia, jest uśmiech i optymizm?
powieściach zazwyczaj udowadniam, że mężczyźni nie są tacy źli. A poChyba tak, przecież śmiech to zdrowie. Gdy myślę o przeciętnej czytel- czątek mojej kariery to faktycznie efekt miłosnego zawodu. To była naniczce swoich powieści, zawsze wyobrażam sobie przepracowaną ko- stoletnia miłość, pełna romantycznych wzorców. Koniec tego związku
bietę, która pada wieczorem zmęczona na kanapę gdy dzieci już zasną był dla mnie bardzo trudny, ale wyzwolił we mnie taką twórczą energię,
i chce chociaż przez chwilę zrelaksować się czytając. Kiedy zaczynam pi- której efektem była moja debiutancka książka pt. „Nie zmienił się tylko
sać komedię stawiam sobie za cel wywołanie uśmiechu na ustach takiej blond”. To pełna humoru powieść o kobiecie, która musi na nowo pokobiety i oderwanie jej od tej szarej rzeczywistości, z którą na co dzień układać sobie życie. Iwona ma 37 lat, czworo dzieci, dowiaduje się, że
się mierzy. Czytelniczki twierdzą, że osiągam ten cel. Dostaję mnóstwo zostanie babcią, że mąż ma biuściastą kochankę i musi przeprowadzić
wiadomości, w których piszą, że podczas lektury moich komedii płaczą się do rodziców. Nawymyślałam jej tyle nieszczęść, że naprawdę zastaze śmiechu i to jest dla mnie największy komplement. Uwielbiam, gdy nawiałam się, co ona zrobi, żeby się z tego wyplątać. Być może chciałam
moje powieści wywołują uśmiech na twarzach kobiet i dostarczają im wtedy samej sobie pokazać, że faktycznie są ludzie w dużo gorszej syradości.
tuacji ode mnie i że po każdej burzy wychodzi słońce. Ja wierzę głęboko w to, że tak jest.
Jak byś zdefiniowała miłość? Co o niej wiesz? Jaki masz jej obraz?
Zdefiniowałabym miłość jako bardzo złożone zjawisko. Odwołując się do Piszesz głównie dla kobiet. Mężczyznom wstęp wzbroniony?
swojej wiedzy psychologicznej, wyróżniłabym trzy komponenty – intym- Nie, są panowie, którzy czytają moje książki, chociaż ja zawsze się śmieność, namiętność i zobowiązanie. Na tej koncepcji oparłam swoją serię ję, że to muszą być masochiści. Myślę, że mężczyzna z moich książek
książek z Zuzanną w roli głównej. Intymność to jest taka bliskość dusz. może się dowiedzieć tego, jak postrzegają świat kobiety. Kobiety inaczej
Namiętność to te gwałtowne emocje związane z pożądaniem, fizyczno- podchodzą do problemów, inaczej je rozwiązują. Nie chciałabym tutaj
ścią. Zobowiązanie to z kolei deklaracja.
być posądzona o jakiś seksizm, ale wydaje mi się, że tak naturalnie istnieją pewne różnice. Mianowicie kobiety zawsze bardziej skupiają się na
Pytam o miłość, bo generalnie to jest motyw przewodni Twojej relacjach, na uczuciach, na emocjach, a mężczyźni bardziej na sprawczotwórczości literackiej. O czym jeszcze są Twoje książki?
ści, na rywalizacji. Wydaje mi się, że istnieje jednak te rozróżnienie na
Są o miłości, są o emocjach, są o relacjach, czasami są o prozie życia, ale świat męski i kobiecy.
w takim różowym wydaniu, bo lubię pisać o tej szarej rzeczywistości, ale
ukazywać ją w różowy sposób.
Ktoś kiedyś zadał Ci pytanie, jakie zachowanie człowieka najbardziej cię intryguje. Odpowiedziałaś wtedy – jakkolwiek okropnie to
Co to znaczy w różowy?
nie zabrzmi, lubię zaburzenia rozwoju. To intrygujące...
W różowy, czyli pokazywać, że często problem tak naprawdę nie jest Moje studia psychologiczne zaszczepiły we mnie głód wnikania w głowy
problemem i jeżeli spojrzymy na niego przez inny pryzmat, to może osób zaburzonych, co też chętnie wplatam do swoich książek. Na zajęsię okazać, że to, co uważamy za trudne, jest dużą zaletą. Czasem na- ciach z psychopatologii w zeszycie z notatkami miałam zawsze milion
wet możemy się z tych problemów pośmiać. Tak właśnie w mojej serii zapisków, które były inspiracjami do budowania postaci w moich książz Zuzanną („Takie rzeczy tylko z mężem”, „Kobiety wzdychają częściej”, kach. To też jest swoista wartość dodana do moich powieści. Nie chcę,
„Małżeństwo z odzysku” i „Żona na pełen etat” – przyp.red.) chciałam to by stanowiły tylko formę rozrywki, ale żeby poszerzały również wiedzę
wszystko opisać – pokazać życie małżeństwa w różowy sposób, chociaż odbiorców. Bo tak naprawdę o tych zaburzeniach niewiele się mówi,
wiadomo, że często różowo nie jest. Ale też staram się w moich książ- często są one demonizowane. Pamiętam jak poszłam pierwszy raz na
kach przemycać swoją wiedzę psychologiczną. Na przykład, w najnow- zajęcia do szpitala psychiatrycznego. Byłam przerażona, nie spałam,
szej książce „W promieniach szczęścia” jest temat adopcji, samotnego bałam się tego miejsca. Okazało się, że kierowałam się stereotypami.
macierzyństwa. Pisałam też o przemocy wobec dzieci, o przemocy sek- Po zajęciach obiecałam sobie, że napiszę książkę, której akcja dzieje się
sualnej, więc pojawiają się też trudne i ciężkie tematy.
w psychiatryku, aby ludziom oddemonizować to miejsce. No i napisałam
„Ja chyba zwariuję”.
W powieści "W promieniach szczęścia" piszesz o różnych obliczach
miłości.
Piszesz książki, w których nie brak błyskotliwego humoru sytuacyjJest miłość macierzyńska, jest miłość między dwojgiem dorosłych ludzi. nego. Tak piszą recenzenci, krytycy literaccy. Humor to taki dobry
Jest też miłość szczęśliwa i nieszczęśliwa. Chciałam się skupić przede sposób, sprawdzony na wszelkie problemy?
wszystkim na miłości macierzyńskiej. Bo to jest miłość niezwykła, do Mam wrażenie, że jako naród jesteśmy przygnębionymi przez życie
dziecka nieswojego, porzuconego przez biologiczną matkę. Ale w książ- ponurakami. Wystarczy przejść się ulicą i zobaczymy ludzi ubranych
ce jest też wątek miłości patologicznej i wątek zakochanej w profesorze w ciemne kolory, idących ze spuszczonymi głowami, dziwnie a czasami
akademickim studentki. I to jest uczucie bardzo toksyczne, negatywne, alergicznie reagujących na to, że się do nich uśmiechasz. Jakkolwiek to
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nie zabrzmi, ja nigdy nie myślałam, że będę pisać komedie. Tym bardziej,
że nie jestem przesadną optymistką, raczej realistką, nie chodzę z głową
w chmurach, nie bujam w obłokach. Kiedy siadam do pisania komedii
właściwie nie wiem, jak to się dzieje, ale sceny przychodzą same i też
bardzo dobrze się wtedy bawię, książkowa atmosfera bardzo mi się
udziela.
Bohaterowie, ich historie, przeżycia zostają Ci w głowie?
Ludzie z mojego otoczenia potrafią już rozszyfrować jaką książkę piszę.
Gdy piszę komedię, to jestem roześmiana, bardzo radosna. Ale to ma też
swoje minusy. Pamiętam, że jak pisałam książkę „Bez Ciebie”, o przemocy
domowej, to udzielały mi się nawet stany lękowe głównej bohaterki. Szłam
późno wieczorem ulicą, widziałam mężczyznę, który się do mnie zbliżał
i sięgał do kieszeni, a mnie paraliżował strach. Dużo płakałam podczas
pisania tej książki.
Skoro już poruszyłaś ten temat i tą książkę. Z kart tej powieści wybrzmiewa pytanie – czy można pokochać po raz drugi, gdy nie jest
się w stanie zaufać? Jak sobie z tym poradzić z psychologicznego
punktu widzenia?
Z psychologicznego punktu widzenia, raczej nie da się stworzyć relacji,
gdy nie jest się w stanie zaufać. Ale też tak trochę już abstrahując od
tej książki i od tej konkretnej sytuacji, myślę, że człowiek jest w stanie
się zakochać po raz któryś, ale najpierw musi być w zgodzie z samym
sobą, przepracować pewne rzeczy. „Bez Ciebie” jest też próbą zwrócenia uwagi na to, że nie zawsze uśmiech na twarzy jest oznaką szczęścia,
bo gdzieś tam w tych pozornie bezpiecznych czterech ścianach dzieje
się zupełnie co innego. Ludzie często przybierają maski. Nie zawsze ten
człowiek, który jest szczęśliwy w mediach społecznościowych musi być
szczęśliwy w życiu. Warto spojrzeć na człowieka inaczej, warto głębiej
wniknąć w jego sytuację, bo wiele osób nie dostaje pomocy wtedy, kiedy
jej potrzebuje właśnie dlatego, że to jest taka gra pozorów.
Kontynuacją powieści „Bez ciebie” jest książka „Jeszcze raz”. W opisie wydawcy jest chwytliwe pytanie – Jak daleko można się posunąć,
by odzyskać utraconą miłość? No właśnie, jak daleko? Tak daleko jak
pozwala sumienie?
W książce tej balansuję na granicy między miłością, a obsesją. Moja
bohaterka decyduje się na działania, które bardzo wykraczają poza jej
sumienie. Ba, naraża wręcz swoje życie, żeby zwrócić na siebie uwagę
ukochanego, więc myślę, że to już jest bardzo mocne przekroczenie
pewnych granic, ale z drugiej strony ona sama sobie tłumaczy, że robi
to w imię miłości. Osobiście myślę, że w walce o miłość można się posunąć do takich działań, którymi nie naruszamy wolności, pewnych granic
drugiego człowieka. Chociaż mówi się przecież, że w miłości wszystkie
chwyty są dozwolone.
Wyczytałem gdzieś, że ponoć również jesteś fanką literatury erotycznej.
Przez długi czas recenzowałam książki dla wielu wydawnictw i czytałam
różne gatunki. Od długiego czasu mam jednak wrażenie, że dzisiaj literatura erotyczna jest poniżej poziomu, który akceptuję. Sprowadza się do
czystego pożądania, fizjologii, jest odhumanizowana, a ja literaturę erotyczną definiuję przez pryzmat miłości. Chodzi po prostu o dobry smak.
Ile erotyzmu jest w tych książkach?
Zdarzają się pikantne sceny, ale to seks jest elementem miłości, nie
miłość elementem seksu. Wydaje mi się, że miłość ma tyle ciekawych
komponentów, że nie warto się skupiać na tym jednym i właśnie tego nie
lubię w literaturze erotycznej, spłycania wszystkiego do seksu.
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Wspominamy
znanych i lubianych
Szczeciński Cmentarz Centralny to „ogród pamięci” bez czasu. Ziemia namokła łzami, a nad konarami drzew unosi się mgła wspomnień
i tęsknoty za najbliższymi, ale też tymi, którym zawdzięczamy, kim jesteśmy. Ten niezwykły park jest swoistym panteonem – spoczywają
tu wybitni szczecinianie, których nie da się zapomnieć.

T

o jedna z największych, najpiękniejszych i najoryginalniejszych
nekropolii Europy. Ku zaskoczeniu wielu osób spoza Szczecina, to także dla mieszkańców jeden z ulubionych parków. Tak,
po szczecińskim cmentarzu można spacerować! Utworzono
nawet specjalne ścieżki – historyczną i przyrodniczą. Ta druga pozwala na obcowanie z unikatowymi okazami roślin, a pierwsza na podróż
w czasie. Warto zatrzymać się i podziwiać detale pięknej Bramy Głównej
oraz Kaplicy, jest tu też wiele ciekawych pomników – ze słynną kopią
„Matki ziemi” Ernsta Barlacha na czele, oraz stare grobowce – tu warto wspomnieć o modernistycznym nagrobku Gertrud Ziegenrűcker, czy
wzruszającym grobowcu Neumannów, z zachwycającą rzeźbą anioła
proszącego o ciszę. Miłośnicy historii odwiedzają lapidarium oraz rozrzucone po nekropolii nagrobki mieszkańców dawnego Stettina, w tym
zasłużonego nadburmistrza Hermana Hakena, czy architekta Wilhelma
Meyera-Schwartaua. O najstarszych mogiłach powiedziano i napisano
już wiele, a nie powstał jeszcze ani szlak, ani wyczerpująca publikacja
opowiadająca o spoczywających tu wybitnych postaciach związanych
ze współczesnym Szczecinem. Spróbujemy to nadrobić.
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W dolinie za kaplicą znajduje się zaaranżowana w kształcie okręgu Kwatera Zasłużonych (44). Po środku wysoko tryska fontanna, a dookoła
spoczywają prominentni działacze z okresu PRL, ale też osoby bezspornie zasłużone dla miasta. Odejdziemy tu mogiłę pionierki szczecińskiej
oświaty Janiny Szczerskiej oraz twórcy Pogoni Szczecin Floriana Krygiera. Są także groby słynnych kapitanów Żeglugi Wielkiej – Antoniego
Ledóchowskiego, czy Konstantego Maciejewicza. Ten ostatni był patronem Liceum Morskiego znajdującego się na statku, po którym pozostał
osławiony maszt, stojący dziś na nabrzeżu Łasztowni. Pochowani tu są
także artyści – malarze i poeci: Guido Reck, Emanuel Messner, czy Jan
Papuga.
Gwiazdy kina i teatru
W Kwaterze Zasłużonych miejsce ostatecznego spoczynku odnalazł
Zygmunt Duczyński (44/2/19). To już dwanaście lat bez Zygi. Twórca,
szef i reżyser Teatru Kana odszedł przedwcześnie w 2006 roku, choć do
dziś wszyscy tworzący Kanę wierzą, że nawet na chwilę nie opuścił pro-

Jan Warczewski

Jacek Nieżychowski

Foto: Włodzimierz Piątek
gów teatru i gdzieś tam z góry ogląda kolejne artystyczne zmagania swojego zespołu. A ci postarali się by był obecny jeszcze intensywniej, nie
tylko w artystycznej filozofii – ulica biegnąca przy teatrze nosi jego imię.
Swojej ulicy w mieście nie ma jeszcze Danuta Chudzianka (44/1/11). Znakomita aktorka odeszła w 2011 roku. Teatromani jej nie zapominają, pamiętają o niej także jej uczniowie, a teatralnie wychowała przecież kilka
pokoleń aktorów, którzy dziś święcą triumfy na prestiżowych scenach
i wielkim ekranie. Była jedną z najwyrazistszych postaci szczecińskiego teatru. No właśnie, była… Jedną z ostatnich wielkich ról – Klara Zachanassian w „Wizycie starszej Pani” Friedricha Durrenmatta w Teatrze
Polskim – tworzyła pod okiem reżysera Ryszarda Majora (22B/11/9). Dziś
oboje mogą o tym „dyskutować” – reżyser odszedł rok przed swoją ulubioną aktorką. Też spoczywa na Cmentarzu Centralnym. Jego spektakle
to kawał historii szczecińskich teatrów – Polskiego i Współczesnego.
Choć tworzył w całej Polsce, ostatnie chwile spędził właśnie tu. Mało
kto wie, że w jesieni życia, w Szczecinie zaraz po wojnie, mieszkała jedna
z największych gwiazd przedwojennego kina. Stanisława Angel-Engelówna, znana była z wielkich „przebojów” starego kina – „Wrzos”, „Serce
matki”, czy „O czym się nie mówi”. Po wojnie grała na deskach szczecińskich teatrów, wzbudzając zachwyt publiczności. Wówczas w Szczecinie nie chodziło się do teatru, czy na spektakle, lecz na Enegelównę! Do
dziś na jej płycie nagrobka zawsze stoją świeże wrzosy.
Dźwięki muzyki
Są na Cmentarzu Centralnym takie mogiły, przy których można usłyszeć
muzykę... Wychowankowie profesora Jana Szyrockiego (21A/21/7), założyciela Chóru Politechniki Szczecińskiej (prowadził go przez pół wieku) oddają Mistrzowi hołd… śpiewając. Wtórują im pewnie niesłyszalne
z ziemi anielskie chóry. Szyrocki stworzył muzyczny Szczecin. Ba! Tworzy zza światów dalej, bo jest niedoścignionym wzorem i inspiracją dla
następców. Nie ma w Szczecinie melomana, który nie znał Jana Waraczewskiego (37B/17/2). Nie ma chyba też nikogo, kto by za Jankiem nie
tęsknił… Skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza skrywał za sumiastym wąsem

Foto: materiały prasowe

Ludzie

37

(à la Strauss) szczery uśmiech, którym zarażał wszystkich dookoła. Nie
ma go już prawie dwa lata.

Helena Majdaniec

Na Cmentarzu, do którego prowadzi ulica Ku słońcu, spoczywa także
„królowa twista” Helena Majdaniec (24A/3/12). Zwyciężczyni legendarnego Festiwalu Młodych Talentów, szturmem zdobyła publiczność, nie
tylko w Polsce, bo przecież była gwiazdą paryskiej „Olimpii”. Z Czerwono-czarnymi i Niebiesko-czarnymi wylansowała nieśmiertelne hity – wystarczy wspomnieć „Rudego rydza”, czy „Czarnego Alibabę”. O jej legendzie przypomina nie tylko oryginalna mogiła, z fortepianową klawiaturą,
ale też szczeciński Amfiteatr, którego jest patronką. Wspomniany Festiwal Młodych Talentów tworzył kolejny wielki nieobecny (zmarł w 2009
roku) – Jacek Jerzy Nieżychowski (47B/20/1). Był aktorem, śpiewakiem,
kabareciarzem i dziennikarzem. To jego charyzmie Szczecin zawdzięcza
swój artystowski sznyt. Postać nietuzinkowa i barwna. Prawdziwa legenda. Ale legendą (i to wciąż żywą) jest też pierwszy polski girls-band
– Filipinki. W dziewczynach ze Szczecina kochała się cała Polska, nucąc
przy tym znane do dziś przeboje. Jedną z Filipinek była także Krystyna
Sadowska-Nizowicz (43C/8/10), zostawiła swoje muzyczne przyjaciółki
przed sześcioma laty…

Stanisława Angel-Engelówna

Foto: materiały prasowe
Szwajowe wspominki
Moniko! Smutno bez Ciebie. Nie można Cię już zobaczyć na ekranie, ani
usłyszeć w radio. Owszem, można Cię przeczytać, ale bez Ciebie to już
nie to samo. Trzy lata temu odeszła Monika Szwaja (25B/5/1). Dziennikarka telewizyjna i radiowa, ale przede wszystkim pisarka. Jej powieściami
żyła cała Polska. Tęskną za nią także muzycy szantowi! Mało kto wie, że
Monika Szwaja napisała teksty do znakomitej większości morskich pieśni. Bo Monika kochała też morze. Brakuje też Heleny Raszki (20E/5/7).
Poetka zmarła przed dwoma laty. Jej wiersze na szczęście pozostały. Zaklęła swoje ciepło w poezji. A ta jest nieśmiertelna.
Odwiedzając mogiły najbliższych, pamiętajmy by, oddać także hołd tym,
którzy kształtowali nasze „tu i teraz”. Pośród tych ponad trzystu tysięcy dusz szczecińskiego Cmentarza Centralnego, odnajdźmy ich groby
i podziękujemy, albo po prostu pogadajmy z nimi. Szkoda tylko, że nie
usłyszą. A może…

Foto: materiały prasowe
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Dla zdrowia i przyjemności
Nie musisz mieć wypasionych butów i profesjonalnego oprzyrządowania. Na początek wystarczy stary dres, obuwie sportowe i kilka wolnych
minut. Nie mnóż wymówek, policz sumę korzyści. Jeżeli schody w pracy przyprawiają cię o szybsze bicie serca albo zwyczajnie chcesz się poczuć
lepiej i wysmuklić sylwetkę – Przyszedł czas właśnie na ciebie.

P

rzeczytaj ten tekst, załóż adidasy i w drogę!

tane odcinkami energicznego marszu. Znów kilka-kilkanaście tygodni,
w zależności od stopnia nadwagi potrzeba, by przygotować organizm
Po co to bieganie?
(układ ruchu, serce, płuca) do ciągłego biegania. No i najważniejsze –
o czym nie wie lub co lekceważy wielu początkujących – na każdym
Nie ma prostszej niż bieganie formy ruchu. Jeśli twoja kondycja jest na- z tych etapów konieczna jest systematyczna praca nad poprawieniem
prawdę słaba swoją przygodę rozpocznij od szybkich spacerów, marszu sprawności ogólnej – mówi Jerzy Skarzyński, lekkoatleta, Ambasador
lub marszobiegów. Brak przeciwskazań do jakiegokolwiek wysiłku fi- Szczecina.
zycznego kwalifikuje cię do grupy osób, które mogą uprawiać jogging.
Biegają dzieci, młodzi i starsze osoby. To jest dowód jest dowód na to, że Znany, szczeciński biegacz przypomina także, że każdy taki "trening"
biegać może prawie każdy, nawet bez specjalnej kwalifikacji lekarskiej. musi kończyć się zestawem ćwiczeń rozciągających i siłowych, które wzmocnią układ ruchu, chroniąc go przed przeciążeniami. Nadmiar
– Wszyscy otyli, a nawet jedynie z nadwagą, powinni zacząć od serii ambicji podpowiada wielu, by "trenować" codziennie, tymczasem dla
marszów. Po kilku tygodniach adaptacji organizmu do wysiłku kolej- początkujących wystarczą trzy, góra cztery "jednostki treningowe"
nym krokiem powinny być marszobiegi, czyli odcinki truchtu przepla- w tygodniu. Co za dużo, to niezdrowo. Pytanie jednak brzmi, po co się
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specjalnie męczyć i pocić. Każdy słyszał pewnie historie biegaczy, którzy mówią o endorfinach, przyjemności z takiej formy aktywności i motywującym zmęczeniu.
– Bieganie daje endorfiny, uzależnia jak narkotyk. Po takim wysiłku człowiek czuje, jakby dostał skrzydeł. Nawet jak jest już padnięty, zaraz chce
jeszcze. Kiedyś usłyszałem takie zdanie: kiedy ma się problem i nie rozwiąże się go w trakcie biegu lub zaraz po, to znaczy, że nic już go nie
rozwiąże. Chyba coś w tym jest. Poza tym, przede wszystkim, bieganie
daje możliwość złapania dystansu do świata, który nas otacza – mówi
Przemysław Manik, adwokat, współwłaściciel kancelarii MM Law Group
Adwokaci.
Powodów, by zacząć biegać może być kilka i każdy może mieć własny.
Chęć zaimponowania otoczeniu, zgubienie zbędnych kilogramów i pozbycie się kompleksów, poprawa wyglądu i wydolności, lepsze samopoczucie. – Zacząłem biegać, bo chciałem zrobić coś dla siebie. Moim
celem był półmaraton, do którego przygotowywałem się przez 10 miesięcy. Marzyłem o tym, żeby wbiec na metę ze swoją roczną córką na
rękach. Początki nie były łatwe, ale udało się. Pamiętam, jak zaczynałem tę przygodę. Zrobienie 3 km było ogromną trudnością, pamiętam
ten bezdech i zatykanie. Ważne było dla mnie jednak żeby paść w systematyczność biegania, w rytm i teraz trudno mi przestać – mówi Konrad
Kijak, dyrektor Grupy Polmotor.
Znajdź sobie cel

Jarosław Dulny

Jeśli nie możesz znaleźć w sobie motywacji od tak, poszukaj konkretnego celu. Zgubienie 5 kilogramów, przebiegnięcie 10 minut, dobiegnięcie
do wybranego miejsca – obojętnie. Chodzi o coś, do czego będziesz
dążyć. Jeśli nie możesz zebrać się w sobie, żeby zrobić pierwszy krok,
skorzystać z pomocy istniejących już grup. Trener doradzi jakie buty do
biegania wybrać, jak się ubrać, co zjeść i pić, jak rozpocząć swoje pierwsze treningi i przypomni, że oprócz biegania należy zaplanować w rytmie
tygodniowym przynajmniej jedne zajęcia z ćwiczeniami wzmacniającymi: brzuch, grzbiet, nogi, ręce. Jeśli jednak wykrzeszesz z siebie choćby
odrobinę sił i motywacji spokojnie możesz wystartować samodzielnie.
Nie musisz też mieć od razu butów z górnej półki i spodni w modnych
wzorach. Komfort jest ważniejszy niż cena. – Teoretycznie biegać można we wszystkim. Jednak warto zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiedniego obuwia. Tutaj wiele zależy od terenu, po którym biegamy
oraz od typu naszej stopy. Ale podstawowa zasada brzmi: dobre buty to
wygodne buty. Nie może być mowy o żadnym uwieraniu czy pęcherzach,
stopa powinna być stabilna, a but musi dobrze amortyzować. Dobrą
praktyką jest wybieranie butów nieco większych niż te, w których chodzimy na co dzień – o pół numeru – wyjaśnia Paulina Zygadlik, trenerka.
Ubranie także nie musi być markowe z logiem znanych firm. Wystarczy
coś, co nie krępuje ruchów i nie powoduje dyskomfortu. Specjalistyczna
odzież jest lekka, posiada różne systemy odprowadzające pot, chroniące
przed przegrzaniem lub wychłodzeniem. Taki sprzęt poprawia komfort
podczas treningu, ale nie jest niezbędne. Paniom nawet podczas pierwszych truchtów przyda się stanik sportowy – pozwoli zapobiec zniekształceniom piersi i bólom pleców czy kręgosłupa.
Na początek „świński trucht”
W zależności od stopnia zaawansowania i kondycji, początek to marszobieg, a przynajmniej tak zwany „świński trucht”, czyli powolny bieg.
W internecie dostępne są różne programy, które pozwalają kontrolować
przyrost czasu i odległości, a także pomocne w zaplanowaniu treningów. Rozpoczynają się nawet od 1 minuty biegu i 2 minut przerwy. – Warto postawić sobie najpierw małe cele, potem kolejne i zmierzać do ich
realizacji, na przykład pierwsze 500 m, biegu potem 1 km, 2 km, 3 km i 5
przebiegniętych km. W ciągu pierwszych trzech miesięcy należy zmniejszać powoli ilość marszu, a potem zaplanować udział w jakimś małym
biegu na 5 km. Pamiętajmy, że minimalna dawka wysiłku to 30 minut i 3 x
w tygodniu. Potem sukcesywnie zwiększamy ją dochodząc na przykład
do godziny po 2-3 miesiącach – tłumaczy Robert Szych, trener z Ruchowej Akademii Zdrowia.
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Jeśli jesteś nowicjuszem sięgnij po plan i nanieś go na duży ścienny kalendarz. Będziesz dzięki temu widzieć co czeka cię w danym tygodniu,
a każda skreślona krateczka będzie napawać dumą. – Trzeba też zwrócić uwagę na miejsce i porę dnia. Ważne jest gdzie biegamy, na jakiej
nawierzchni jest nasz trening – w lesie, parku czy na chodniku i pora,
jaką wybieramy. Nie wolno zapominać o odblaskach i lampce – czołówce
wieczorem – dodaje trener.
No to w drogę!
Na całym świecie zapanowała moda na bieganie. Bycie fit i zdrowy styl
życia nie jest już czymś wyjątkowym i egzotycznym. Bieganie zapewnia
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zdrowie – to jest pewne. – Jest to jedno z najlepszych ćwiczeń aerobowych, pomaga utrzymać w dobrej kondycji serce i płuca. Dzięki bieganiu
spada ryzyko zawału serca. Ruch zabezpiecza nasz układ kostny przed
osteoporozą i wzmacnia układ mięśniowy. To także fantastyczny sposób na zredukowanie stresu i wyczyszczenie "złych myśli". Najczęściej
jednak zaczynamy biegać z powodów estetycznych – aby zgubić nadprogramowe kilogramy. I słusznie! Podczas biegu spalamy mnóstwo kalorii,
a nasze ciało staje się zdrowsze i bardziej jędrne – podsumowuje Paulina
Zygadlik.

Autor: Hanna Promień / Foto: archiwum bohaterów, Jarosław Dulny

Szymon
Kuczyński
małe jest
piękne!

Wypłynął w świat na najmniejszym jachcie w historii, a skończyło się na światowym
rekordzie. Szymon Kuczyński, prawdziwy „Kingsajz” na oceanach, żeglarz, pomysłodawca
i główny organizator projektu „Zew Oceanu”, dla którego bycie kurierem rowerowym było
znacznie bardziej ekstremalne niż opłynięcie świata w pojedynkę. W wywiadzie opowiada nam m.in. o wyczynie na swojej małej „szufladzie”, o swoim podejściu do samotności,
o pieczeniu chleba na środku oceanu, planach i starcie w Mini Transat 2021.
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S

zymon, na pewno oglądałeś film Juliusza Machulskiego pt. nie miałem chyba żadnych problemów, tak mi się przynajmniej wydaje
„Kingsajz”?
(śmiech). A tak na poważnie, to jest bardzo osobista sprawa. Ja nie miałem
Oglądałem…
problemów z samotnością, ani tego typu rzeczami, po prostu wyszedłem
z założenia, że przez jakiś czas nie ma innych ludzi wokół i tyle. WykonyJak wiesz, panuje tam kult małości – „szuflandia”, „małe jest pięk- wałem swoje zadanie. Ten czas w samotności starałem się wykorzystać
ne”, itd. Czy czułeś się takim żeglarzem z magicznej „szuflandii” na na rzeczy, na które w biegu życia dnia codziennego nie miałem czasu. To
wielkich wodach oceanu?
ciekawe uczucie, kiedy właściwie tylko ty i pogoda dyktuje rytm dnia.
Mogę tylko potwierdzić - małe jest piękne! I często z racji swojej „wielkości” musi być proste. A proste jest skuteczne. O czym świadczy moja Kapitan Tomasz Cichocki powiedział, że: „Zmęczenie i samotność
6,36 m łódka. W pewnym sensie jestem z „szuflandii”. Niezwiązany powodowały, że często zdarzało mi się słyszeć jakieś głosy, które
z wielkim światem jachtingu, pieniędzy, znajomości. Na małej „szufla- mój umysł interpretował opacznie. To było chyba najtrudniejsze.”
dzie” zrobiłem rzeczy ponoć zarezerwowane dla „prawdziwych” dużych Też Ci się to zdarzyło?
jachtów czy kapitanów.
Nie, słuchałem w tym czasie chyba muzyki (śmiech). Wbrew pozorom
jestem rozważny. W trzystudniowym rejsie wszystko sprowadza się do
Dokładnie, opłynąłeś świat na najmniejszym jachcie na świecie! kwestii znajomości własnych limitów i utrzymywania się cały czas w wySpędziłeś na morzu 270 dni, 10 godzin i 29 minut, pokonałeś ponad sokiej formie. Co z tego, że przez te 300 dni będziesz czuwał i to w sy29 tys. mil morskich. To drugi najlepszy czas w historii.
tuacji, kiedy niewiele ci grozi, jak później, gdy przychodzi co do czego,
Nie biłem prędkości, moim zadato nie jesteś w pełni sił. Ja spałem
niem było zrobienie kółka. To nie
normalnie, przez cały rejs nie ustabył rejs sportowy, chodziło przede
wiłem sobie żadnego budzika. Co
wszystkim o to, by dopłynąć w jedmogło mi zagrozić? Wieloryb, góry
nym kawałku. To, że wyszło mi drulodowe? Nawet, gdybym nie spał,
gie najszybsze polskie okrążenie
nie miałbym na to wpływu.
to inna sprawa, bo tych kółek po
pierwsze było mało, po drugie nieA zaliczyłbyś samotną żeglugę
do sportów ekstremalnych?
które wyniki są wiekowe, a po trzeMyślę, że poniekąd zahacza o sporcie było to dopiero trzecie kółko
non stop, bez zawijania do portów.
ty ekstremalne, szczególnie żegluga tam, patrząc chociażby na
A dlaczego ten rodzaj żeglarstwa
warunki atmosferyczne – tempe– morskie, oceaniczne, samotne?
ratura około 4 stopni C, silny wiatr,
Na klasy olimpijskie było już chyba
wszechobecna wilgoć. Natomiast
za późno. Zacząłem pływać w wieinną sprawą jest to, jak postrzegaku 12 lat. Wtedy był taki okres,
my takie żeglarstwo – czy jest bezże wszystkie kluby wyprzedały
pieczne czy nie. A ty jak uważasz?
się z jachtów klasy 420, 470, w zasadzie zostały tylko optymisty,
Uważam, że jest bezpieczne i już
a ja już na te łódki byłem za duży.
wyjaśniam dlaczego. Przez 8 lat
Koniec końców zostało mi pływabyłem kurierem rowerowym, taki
nie turystyczne, zrobiłem patent
listonosz na rowerze tylko trochę
żeglarza, skończyłem liceum morinaczej (śmiech). Jeździsz codzienskie w Gdańsku i zacząłem płynie przez 8 godzin na rowerze po
wać w sekcji żeglarskiej, w związmieście, szybko i prawda jest taka,
ku z czym pojawiły się pierwsze
że codziennie ktoś cię próbuje zawyjścia na Bałtyk. To żeglarstwo
bić. Na jachcie jest inaczej. Nie
morskie jakoś mnie ciągnęło. Inna
odczuwam tego, że ocean próbuje
sprawa, że lubię pływać sam. Samnie w jakikolwiek sposób zabić,
motność dla większości jest trudbo jeżeli jacht jest przygotowany
ną rzeczą, a ja mam do tego inne
to dlaczego ma tonąć? Oczywiście
podejście. Jestem żywym przykłaod czasu do czasu są akweny truddem na to, że za małe pieniądze,
ne nawigacyjnie, zdarzają się rafy,
normalny żeglarz może robić takie
prądy, góry lodowe czy sztormy,
rzeczy. Nie trzeba robić tego na
ale da się do tego odpowiednio
super drogich jachtach, można to
przygotować. Wbrew pozorom
zrobić na łódce o długości 6,36 metra.
przez większość rejsu nie groziło mi praktycznie żadne niebezpieczeństwo. Dla mnie bycie kurierem było zdecydowanie bardziej ekstremalne
No właśnie, niecałe 7 metrów długości. W głowie od razu rodzi się (śmiech)!
myśl, mała jednostka to mniej bezpieczna.
No właśnie niekoniecznie. Jest mała, ale odpowiednio przygotowana, do- Miałeś kilka awarii podczas rejsu, pogoda też nie była wymarzona –
brze radzi sobie na oceanach. Przede wszystkim dzięki dzisiejszym zdo- opady śniegu, temperatura około zera…
byczom techniki, teraz na mniejszej łódce, da się zrobić to, co 30-40 lat To była seria niefortunnych zdarzeń. Najpierw uszkodziłem baterię słotemu było niemożliwe. To jest kwestia zabrania zapasów, wyposażenia. neczną, co spowodowało, że musiałem odłączyć autopilota hydrauliczJacht nie cieknie, mogę baterią słoneczną naładować smartfona, przesłać nego, później padł wiatromierz, a wisienką na torcie było uszkodzenia
kilka zdjęć. Jeżeli chodzi o fizykę, to mały jacht czasami faktycznie jest masztu pod Hornem. Był silny sztorm, przechodził zimny front, dużo
w gorszej sytuacji, ale tylko w skrajnych przypadkach, których wcale nie zmian kierunku wiatru i zafalowania. Zobaczyłem uszkodzenie i przez 30
jest aż tak dużo. Margines bezpieczeństwa na małym jachcie jest duży. sekund miałem taką myśl – „a, to tak się kończą takie rejsy”, ale później
Wszystko sprowadza się do odpowiedniego przygotowania jednostki.
szybko zacząłem myśleć trzeźwo – „zaraz zaraz, przed startem chwalisz
się jak to masz wszystko na tej łódce zdublowane, a jak nie masz czegoś
Co jest ważniejsze podczas takiego rejsu: fizyczność czy psychika? zapasowego to jesteś w stanie to naprawić, a przecież ten maszt jeszW moim przypadku chyba raczej mimo wszystko fizyczność, psychicznie cze wciąż stoi”. Druga sprawa jest taka, że i tak musiałem coś wymyślić,
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żeby gdziekolwiek blisko dopłynąć (kilkaset mil), nie miałem przecież sil- podobnej wielkości, jednak tutaj budżet wynosi już 150 tys. euro, co na
nika. A, że zrobiłem to porządnie, to dopłynąłem do Anglii.
polskie warunki nie jest już małym budżetem. Sam koszt łódki wynosi
kilkadziesiąt tys. euro, a druga sprawa to logistyka. Tutaj już trudniej
Co wziąłeś ze sobą na pokład? Ulubione książki, muzę, karty, papie- znaleźć oszczędności, oczywiście nie trzeba mieszkać w hotelu, można
rosy?
na łódce, itd., ale to już zdecydowanie inny poziom.
Miałem dwie rzeczy, które chyba mogą zaskakiwać. Zabrałem ze sobą
cegłę szamotkę, która służyła mi do ogrzewania i w sumie jedyna opcja Tym rejsem na pewno udowodniłeś, że posiadasz odpowiednie
żeby wyprać i wysuszyć bieliznę. Na łódce nie ma ogrzewania ani tapi- umiejętności szkutnicze, samozaparcie i determinację, pisały o tocerki, jest tylko cienki laminat. Kondensacja jest tragiczna i to chyba był bie nie tylko polskie, ale też angielskie, francuskie i włoskie media.
największy problem rejsu. Inne ważne urządzenie, przetestowane już Myślisz, że to wystarczy, by zdobyć sponsorów i wkroczyć do wielw poprzednim rejsie, to czytnik ebooków. Poza tym miałem prodiż na kich żeglarskich projektów regatowych?
kuchenkę gazową! Piekłem sobie ciasta i chleby (śmiech).
Faktycznie, przypłynąłem 2-3 dni przed ślubem książęcej pary, a wylądowałem na czwartej stronie Timesa. Z kolei według francuskich mediów
Szymon Kuczyński, pierwszy piekarz na oceanie!
ten wyczyn był jednym z trzech najważniejszych w tym sezonie, zaraz
Naprawdę lubię jeść, więc z mojej perspektywy to jest coś cholernie obok wyczynu Gabarta i Volvo Ocean Race. Problemem jest to, że w Polważnego. Jedzenie poprawia mi też humor, co w takim rejsie jest bardzo sce jest jeszcze stosunkowo mało firm, dla których ma znaczenie moja
ważne. Muszę się pochwalić, że na pokładzie miałem bardzo różnorodną rozpoznawalność za granicą. A u nas jak wiemy żeglarstwo się nie sprzedietę, obiady powtarzały się co 10-12 dni, co jest chyba lepszym wyni- daje. Faktycznie, gdybym był z innego kraju, sytuacja mogłaby wyglądać
kiem niż na lądzie. Poza tym chleb z chrupiącą skórką to naprawdę było zgoła inaczej (śmiech).
to coś! Natomiast z rzeczy oczywistych - nie miałem odsalarki, po prostu zabrałem wodę.
Co dalej? Podobno chcesz wystartować w topowych projektach oceanicznych?
Następnym naturalnym krokiem jest start w Mini Transat 2021, łódka
reklama

Rozmawiała: Klaudia Krauze / Foto: Karol Kacperski

Katarzyna Hubińska, projektantka mody

Szał
na tatuaże
Tatuaże to sztuka – zgodnie twierdzą wszyscy
ci, którzy mają z nimi do czynienia. Działają
uzależniająco, ale efekt końcowy często robi
niesamowite wrażenie. – Pierwszy zrobiłem,
gdy miałem 18 lat. Dzisiaj nie wiem ile ich mam
– mówi Grzegorz Majer, który wytatuowane ma
niemal prawie całe ciało.

46

Styl życia

Foto: Jarosław Gaszyński

B

ez wątpienia budzą ogromne kontrowersje i skrajne emocje.
Jedni patrzą na nich z obrzydzeniem i wytykają palcami, inni
z zachwytem gratulują odwagi. Mowa o tych, którzy postanowili
wytatuować sobie ciało. Nie jednym, niewielkim tatuażem, a kilkudziesięcioma, znajdującymi się nawet w bardzo widocznych miejscach.
– Nie mam pojęcia ile ich mam. Z pewnością nie kilka, a co najmniej kilkadziesiąt – mówi 31-letni Grzegorz Majer. – Zacząłem je robić, gdy miałem
18 lat. Pierwszym był tatuaż mojego znaku zodiaku. Później następne
i bardzo mnie to wciągnęło.
Czy jest to już uzależnienie? – pytamy.

Ink. To właśnie do niego ustawiały się prawdziwe tłumy mieszkańców
naszego miasta. Dlaczego?
– Tatuowałem im niewielkiego puzzla, we wskazanym przez nich miejscu – przyznaje Jarek. – Ten wzór nie jest bez znaczenia. Jest to symbol autystów. Dlatego też każdy, kto chciał „dziarę” wrzucał do puszki
datek na fundację Przystań Autysty. Prowadzę ją z rodzicami chorych
dzieci. Dzięki niej zbudujemy w Poznaniu dom, który da ogromne możliwości. Za granicą jest normalną sprawą, ale nie u nas. Pomoc państwa,
w stosunku do tych, którzy cierpią na autyzm i osiągnęli pełnoletność
jest zerowa. W Przystani będziemy produkowali zdrową żywność.
Będą terapeuci, opieka. Dla autystów przygotujemy tam miejsca pracy,
a dzieciaki znajdą pomoc z prawdziwego zdarzenia. W okresie dojrzewania zachowują się różnie, często są agresywne. Najczęściej wzywa
się teraz pogotowie, gdzie dziecko zapina się w kaftan i wywozi. Nie na
tym to ma polegać.

– Zdecydowanie tak. Uwielbiam je robić i każdy kolejny „namawia” do
następnego – odpowiada Grzesiek, który prowadzi z bratem od wielu lat
firmę kamieniarską. Dzięki temu nie ma problemu z pracą, nie musi się
także martwić, że z powodu nietypowego wyglądu ją straci. Tatuaży ma
mnóstwo. Nie jest ze wszystkich zadowolony. Szczególnie doskwierają Szczecin podarował w ten sposób Poznaniowi ponad 6 tysięcy złotych.
mu te, robione przed laty. Technika była wówczas zupełnie inna. Przez Puzzle zrobiło blisko 100 osób. Część wiedziała wcześniej, że będzie orten czas tatuażyści nabrali także wprawy.
ganizowana taka akcja. Część dowiadywała się na miejscu i wtedy podejmowała decyzję o tatuażu.
Ma też tatuaże, które mają dla niego ogromne znaczenie. Jednym z nich
jest portret mamy zrobiony tuż przy obojczyku.
– Każdy miał jakiś powód. Był pan na wózku inwalidzkim. Był też taki, co
nie pije pół roku. Energia ich wszystkich
– Bardzo kocham mamę. To był dla niej
była niesamowita. Zrobienie tatuażu
prezent, który… jej się nie spodobał.
zajmowało kilka minut. Ludzie w kolejGdy go zobaczyła, powiedziała: „a gdy
ce stali po 3,5 godziny. Najważniejsze,
odejdę, to co dalej?”. „Przecież tatuaż
że chętnie pomagali. Wierzę, że karma
zawsze pozostanie” – odpowiedziawraca.
łem. – Każdy wzór na mnie coś oznacza.
Wiążą się z jakimiś historiami, osobami,
Jarek tatuuje od ośmiu lat. Nie wie ile na
przeżyciami. Nie ma takich z przypadswoim ciele ma tatuaży.
ków.
– Kiedyś próbowałem liczyć, ale już się
Wydaje się, że w przypadku takiej ilonie da. One dotykają się krańcami –
ści, nie ma już mowy o bólu przy każopowiada.
dym kolejnym nakłuwaniu. Wręcz przeciwnie. Robienie tatuaży nie jest już
Każdy wzór ma dla niego duże znaczeniczym przyjemnym.
nie. Mężczyzna jest tatą autystycznego, 8-letniego chłopca. Nie mogło więc
– Na początku nie bolało. Z każdym
zabraknąć u niego tatuażu z podobiznastępnym ból jest coraz większy. Taną synka. Ojciec walczy o to, by dla
tuaże robię w studiach sprawdzonych
wszystkich chorych na autyzm osób
Foto: Panna Lu
przeze mnie. Wszystkie są ze Szczecistworzyć miejsce, które będzie dla nich
na. Jedne specjalizują się w portretach,
azylem, gdzie będą mogli żyć tak, jak
inne w scenach, kolejne w cieniowaniu.
każda zdrowa osoba.
Kryteriów jest sporo i w zależności od tego, czego potrzebuję, idę do danego salonu. Jestem bardzo ostrożny. Zawsze chcę, by sprzęt do tatuowa- – Gdy przychodzą do mnie ludzie, którzy chcą się tatuować muszą podać
nia był odkażany w mojej obecności. Nie zgodziłbym się, by ktoś zaczął mi konkretny powód swojej decyzji. Tłumaczę im, że zostaje to na całe żypracować przy moim ciele sprzętem, który rzekomo miałby już odkażony. cie. Wierzę, że tatuaże są formą amuletu. Ważne, by coś dla nas znaczyły.
Na moim ciele, im ważniejsze jest jego przesłanie, tym odważniejsze jest
„Taran”, tak mówią na Grześka znajomi, nie obawia się o przyszłość. Zda- miejsce.
je sobie sprawę z tego, że tatuaże pozostaną już na całe życie.
Każdy tatuaż wiąże się z bólem, Kowalczyk tego nie ukrywa. Nie jest to
– Będą starzały się razem ze mną. Są już moją integralną częścią. Teraz jednak potężne cierpienie, a jeśli mimo wszystko ból jest dokuczliwy, jest
jestem specyficznym młodym chłopakiem. Gdy się zestarzeję będę spe- sposób by sobie z nim poradzić.
cyficznym staruszkiem – przyznaje.
– Dlatego tak bardzo przykładam uwagę do znaczenia tatuaży. Nie jest
Czy tatuaży będzie jeszcze więcej? Z pewnością na tym co ma, by nie prawdą, że nie bolą. Oczywiście wiążą się z bólem. Mój kolega robił „dziapoprzestał. Blokuje go jednak pewna rzecz.
rę” w miejscu bardzo bolesnym, na żebrach. Powód miał bardzo konkretny. Jego brat od lat choruje na raka. Gdy czuł ból tłumaczył sobie, że to dla
– Kończy mi się wolne miejsce na ciele. Mam wytatuowane nogi, stopy, najbliższej dla niego osoby. Że może dzięki temu cierpienie brata będzie
uda, pośladki. Jest jeszcze twarz, ale na tę chwilę nie chciałbym nic więcej mniejsze. Gdy masz konkretny powód, wystarczy o nim pomyśleć, rozluźna niej robić – podsumowuje.
nić się. Nie będzie wtedy strasznie. Wszystko jest do wytrzymania i leży
w naszej głowie.
Jarek z Przystani Autysty
„Masz szlaban na tatuaże”. Mama
Podczas jednego z wrześniowych weekendów, w Szczecinie, odbył się
konwent tatuaży. Przyjechali na niego m.in. tatuatorzy z całej Polski. Kilka miesięcy temu Internet obiegło zdjęcia nietypowego tatuażu.
Wśród nich był Jarek Kowalczyk, właściciel poznańskiego studia Buszi Mama dziewczyny, najprawdopodobniej wychodząc z domu, zostawiła
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Jarek Kowalczyk, właściciel studia tatuażu

Foto: archiwum bohatera

córce kartkę o treści: „Masz szlaban na tatuaże. Mama”. Córka postano- – Zabrzmi to dziwnie, ale chciałam poczuć ból. Słyszałam, że jest nie do
wiła zrobić „niespodziankę” mamie i udała się z kartką do studia tatuaży. zniesienia. Raz już zdobyłam mistrzostwo świata i urodziłam córkę, jedPoprosiła o… odwzorowania wzoru na swoim ciele.
nak zastanawiałam się, czy podołam i temu – wspomina. – Poszłam więc
do najlepszego wówczas studia, Gonzo. Na topie były celtyckie wzory,
– Bardzo się uśmialiśmy, ale oczywiście zlecenie wykonaliśmy – opowia- chciałam poddać się modzie. Gonzo spojrzał na mnie i zapytał, czy na
da rozbawiony Maciej Lewandowski, właściciel studia tatuaży oraz jeden pewno się z tym identyfikuję. Powiedziałam, że nie do końca, a bardziej
z pomysłodawców Szczecin Tattoo Convention. – Zdarzają się zabawne z czymś lekkim: kwiatami i motylkami. Pokazał mi więc parę innych wzohistorie. Kiedyś zrobiliśmy konkurs na wspólny tatuaż dla zakochanych. rów i udało się poskładać coś zgodnego z moich charakterem.
Zgłosiła się para, gdzie jedno z nich wytatuowało sobie wtyczkę, a drugie
kontakt. Okazało się, że mężczyzna jest elektrykiem.
Kasia nie chciała, by tatuaż był w widocznym i eksponowanym miejscu.
Postanowiła więc, że zrobi go na brzuchu. Poprosiła o znieczulenie, ale
Maciej przyznaje, że sztuka tatuażu w ostatnich latach zrobiła ogromny została wyśmiana.
postęp. Tatuują się ludzie w każdym wieku, z różnych – również prestiżowych zawodów, o różnym wykształceniu. Dotyka to wszystkich grup – Gonzo powiedział, że idea jest taka, bym to właśnie poczuła. Zapewnił,
społecznych. Sam ma tatuaże na nodze, na plecach, na klatce piersiowej. że nie jest to ostatni, bo wszystkich to wciąga i przyjdę ponownie. Nie
Ile? Tego nie wie, część zlewa się z całość.
jestem „wszyscy”. Nie chciałam więcej, tym bardziej, że ból był niepraw– Nie zamykam się na kolejne – mówi.
dopodobny, zlana byłam potem od stóp do głowy. Gdy wstałam z fotela
wszystko było mokre.
Nie zgadza się jednak z tym, że „dziary” są pamiątką na całe życie.
Można więc pomyśleć, że sytuacja potrafi zniechęcić do dalszego tatu– Tatuaże można usunąć metodą laserową. Robią to zarówno studia, jak owania. Na drodze twardej decyzji stanęła jednak córka Kasi – Ola. Jest
i kliniki medyczne. Jeśli komuś wzór się znudzi, zawsze można zrobić tak ona po liceum plastycznym i zajmuje się właśnie tatuowaniem.
zwany cover. Polega to na przykryciu niechcianego już wzoru, nowym.
Nie jest więc tak, że nas zawsze jesteśmy do niego przywiązani – dodaje. – Nie chcę robić już tatuaży, ale mam zamiar pokazać w ten sposób Oli, że
bardzo jej ufam, wierzę w to, co robi i nie neguję jej pasji. Kolejny wzór wy„Czułam potworny ból”
kona właśnie ona. Znowu będzie to coś delikatnego, o miękkich kształtach, może kot. Teraz to już będzie na pewno ostatnia „ozdoba”.
Katarzyna Hubińska, znana szczecińska projektantka, tatuaż ma ponad
20 lat. Przyznaje, że nie przepada za przesadzoną formą ozdabiania swojego ciała. Zdecydowała się jednak na niego, nie dlatego, bo całe życie
Autor: Andrzej Kus
o nim marzyła. Powód był zupełnie inny, trzeba przyznać – oryginalny.
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Lincoln
prezydenta

Ten samochód budzi respekt. Ma pod maską silnik o pojemności 7,3 litra i mocy niemal 300 koni mechanicznych. Właśnie w takim aucie swoją
ostatnią podróż odbył jeden z amerykańskich prezydentów.
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Motoryzacja

Z

tym modelem Lincolna wiąże się historia, która w latach 60.
ubiegłego wieku wstrząsnęła nie tylko Stanami Zjednoczonymi, ale i całym światem. Ulicami Dallas przemierzał przepiękny
Lincoln Continental. Wewnątrz miał niecodziennych pasażerów: Johna F. Kennedy’ego oraz jego żonę. Było to rozpoczęcie kampanii
prezydenckiej w USA. W pewnym momencie – z tłumu, z karabinu maszynowego oddano w kierunku samochodu kilka strzałów. Niestety doszły do celu i dwie z nich śmiertelnie raniły Kennedy’ego.

zostało w 1964 roku. Pod maską kryje silnik o pojemności 7,3 litra i mocy
niemal 300 koni mechanicznych. Ile zużywa paliwa?
– Tyle ile się wleje. Nie sprawdzaliśmy nigdy ale bardzo dużo. Samochód
jest ogromny, nazywamy go „łódeczką”. Nim się nie jedzie, a płynie. Przemieszczanie się nim jest bardzo komfortowe – przyznają właściciele.

Wyposażenie w aucie jest takie, jakiego mogą pozazdrościć właściciele
niejednych współczesnych samochodów. Mamy w nim m.in. skórzaną
Nasz „szczeciński” model najprawdopodobniej nie ma aż tak dramatycz- tapicerkę. Jazda „łódeczką” nie byłaby możliwa, ze względu na gabaryty
nej historii. Najprawdopodobniej, bo właściciel kupił go w Anglii zaled- auta, bez wspomagania kierownicy. Jest to samochód bezpieczny, dlatewie dwa lata temu. Wcześniej – w latach XX w. – auto trafiło do Europy go też bezpieczeństwo zwiększa wspomaganie hamulców.
ze Stanów Zjednoczonych.
Oprócz elektrycznego dachu znajdziemy w nim także elektryczne szyLincoln Continental Convertible jest rzadko spotykaną czterodrzwiową by, jest także tempomat. Skorzystamy z mnóstwa schowków oraz jazdę
limuzyną. Kabriolet ma automatycznie podnoszony dach. Otwieranie uprzyjemni nam automatyczna skrzynia biegów. Auto fabrycznie cieszydachu co prawda nie trwa 10 sekund, bo trzeba poczekać kilka minut, ło się również klimatyzacją, jednak… właściciele ją wymontowali.
jednak i tak jest to bardzo widowiskowy proces. Auto wyprodukowane

Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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I Love
Poland

Jacht VO 70 został zbudowany przed siedmioma laty w Stanach Zjednoczonych. Nowa tego typu jednostka kosztuje około 7 milionów euro. Do nas
trafiła za 900 tysięcy. Teraz, wraz ze swoim kapitanem Jarosławem Kaczorowskim stoi przed bardzo ważnym i odpowiedzialnym zadaniem: ma
promować Polskę. Co w tej łodzi jest takiego niespotykanego?

J

est perfekcyjnie zaprojektowana, z niesamowitą dbałością o każdy
szczegół – mówi kapitan „I Love Poland”. – Jednostka jest zbudowana z włókna węglowego, nie ma praktycznie żadnych szekli. W momencie, gdy wychylimy kil na 40 stopni momentalnie przyspiesza.
Dzięki takiej budowie ma niewielką wagę, bo zaledwie 14,5 ton, co
przy jednostce tej wielkości to bardzo mało, z czego ponad połowa jest
w bulbie, czyli balaście.
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Na pokładzie „I Love Poland” zmieszczą się aż 24 osoby. Jednostka dysponuje 40 żaglami. Jest z nimi jednak pewien problem.
– Do pływań treningowych korzystamy z żagli używanych, to naturalne.
Oczywiście nie wszystkie są w idealnym stanie. Niektóre z używanych
żagli mają loga poprzednich właścicieli jachtu. Można by było logo zamalować czy zakleić, jednak żagle stracą wtedy swoje właściwości. Będą
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bardziej sztywne, mniej trwałe. Musimy sobie jakoś z tym radzić, a nowe trenowania miejsce wolne od lodu. Dlatego udajemy się na Półwysep
żagle, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy euro chcemy używać już pod- Iberyjski. Żegluję od lat, poznałem już sporo jachtów, jednak ten jest
czas oficjalnych projektów.
zdecydowanie najlepszy, najpiękniejszy oraz najbardziej zaawansowany
technologicznie – dodaje.
Kapitan Kaczorowski przyznaje, że jednostka jest doskonale wyposażona. Ma węglowy maszt, świetne olinowanie. Znajduje się na niej odsalar- Załoga, po pobycie w Hiszpanii na wodach wokoło Półwyspu Iberyjskieka, również dwa silniki: jeden do napędzania śruby, drugi do wytwarza- go zamierza udać się do Ameryki Południowej. Będzie to jej oceanicznia prądu i napędzania obsługi kilu.
ny debiut. W lutym planowany jest start w Caribbean 600 Race, w lipcu
w AF Offshore Round Gotland, w sierpniu w Rolex Fastnet Race, nato– Załogę mamy już wstępnie skompletowaną. Zapraszamy do siebie miast w grudniu 2019 roku w Rolex Sydney Hobart.
często też młodych ludzi, by przyjeżdżali do nas i nabierali doświadczenia żeglarskiego. Teraz, przy zbliżającej się zimie, musimy znaleźć do
Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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Bezrzecze – domy w zabudowie bliźniaczej
Bardzo wysoki standard:
- solary - okna trzyszybowe - rolety zewnętrzne
- odkurzacz centralny - ogrzewanie podłogowe
- duży ogród - dwa miejsca parkingowe

www.madurainvestmen.pl

502 506 789

Mierzyn ul. Topolowa
- domy w zabudowie bliźniaczej
Już w sprzedaży!

www.madurainvestmen.pl

501 679 678

Agnieszka
znowu
najlepsza
Na nią nie ma mocnych! Agnieszka Skrzypulec po raz 10 (!) wygrała
mistrzostwa Polski w żeglarskiej klasie 470. W zawodach rywalizowało
166 zawodników z 46 klubów i pięciu krajów

A

gnieszka Skrzypulec ponownie została najlepszą żeglarką
w Polsce. Przyznaje, że mimo wielokrotnych wcześniejszych
zwycięstw, nie była pewna końcowego sukcesu.

– Do każdych zawodów podchodzę z nastawieniem, że żaden wynik nie
jest przesądzony przed startem. O każde mistrzostwo trzeba walczyć.
Po 10 latach bycia na topie na arenie krajowej można stracić czujność,
dlatego ciągle staram się utrzymywać podobny poziom koncentracji –
przyznaje.
Mimo ogromnej dominacji nigdy nie myślała o tym, by odpuścić sobie
zmagania. Wciąż cieszy ją każde zwycięstwo.
– Uważam, że rezygnacja ze startu ponieważ „i tak jestem lepsza” byłaby okazaniem braku szacunku dla przeciwnika, a dla mnie w sporcie i w życiu szacunek do drugiego człowieka jest niezwykle ważny.
Mistrzyni może być dumna jeszcze z jednego powodu. W klasie 470 kobiety pływały razem z mężczyznami. Wygrały Agnieszka z Jolą Ogar.
– Cieszę się, że mogę w mistrzostwach Polski startować z mężczyznami,
to zawsze podnosi poziom zawodów i wymaga od nas ciągłej koncentracji i dawania z siebie 100 procent. Z Jolą prezentujemy coraz wyższą formę, dlatego zwyciężyłyśmy. Podejrzewam jednak, że przyjdzie moment,
kiedy będziemy musiały oddać koronę.
Dziewczyny do zmagań przystąpiły na drugi dzień po powrocie z Japonii.
Odczuwały jeszcze zmianę strefy czasowej.
– Kiedy wszyscy spali, my już pracowałyśmy przy łódce i „otwierałyśmy”
restaurację w marinie. Z drugiej strony, po miesiącu w Japonii byłyśmy
dobrze wytrenowane i dobrze się czułyśmy w trybie startowym. Myślę,
że zwycięstwo w 8 z 9 wyścigów zawdzięczamy temu, że trenowałyśmy
dużo więcej niż nasza konkurencja. Warunki żeglarskie w Gdańsku były
idealne: silny wiatr, słońce, fale, czyli to co żeglarz lubi najbardziej.
Teraz szczecinianka ma 1,5 miesiąca przerwy od pływania. W tym czasie nadrabia zaległości na siłowni, stara się spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną, chodzi na koncerty, do teatru, zaplanowała także krótkie
wakacje nad polskim morzem. Na początku listopada jedzie na zgrupowanie kondycyjne do Zakopanego, a później w połówie miesiąca wraca
na łódkę. Celem jedna są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Japonii.
W styczniu, wraz z Jolą Ogar, mają zaplanowany start w Pucharze Świata
w Miami.

Autor: Andrzej Kus / Foto: Aleksandra Medvey-Gruszka
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Żeglarska
duma Szczecina

To bez wątpienia drużyna skazana na sukces. Miała walczyć o pierwszą piątkę, ostatecznie została 3. ekipą w Polsce! Mowa o żeglarzach z Sejk
Pogoń Szczecin pod kierownictwem Krzysztofa „Kokosa” Łobodźca.

J

esteśmy bardzo zaskoczeni. To nasz, jako drużyny, pierwszy wspólny rok. Klubowe Mistrzostwa Polski w Gdyni traktowaliśmy jako rozgrzewkę. Mieliśmy plan, by zająć miejsce w pierwszej piątce i później, w kolejnych latach piąć się w górę. Zaczęliśmy od wysokiego
C – opowiada kapitan Sejk Pogoń Szczecin Krzysztof Łobodziec.

Ostatnim etapem był Sopot. Pierwszego dnia szło rewelacyjnie, ekipa
Sejk Pogoń Szczecin wygrała kilka wyścigów z rzędu. Drugi dzień już
był gorszy, co sprawiło, że spadła na miejsce 4. w klasyfikacji ostatniej
rundy. Całe zawody szczecińscy żeglarze skończyli na trzecim stopniu
pudła.

Żeglarze ścigali się w 4 rundach: w Gdyni, w Szczecinie, w Świnoujściu
i w Sopocie. Startowało w sumie 12 załóg. W każdym wyścigu zobaczyliśmy „Kokosa” oraz Łukasza Czaję. Dodatkowo, na zmianę, pływali z nimi Maciej Gonero, Paweł Szklarz oraz Krzysztof Żełudziewicz.
W załodze byli też: Marek Borkowski, Karol Rosner i Piotr Szwoch.

– Żeglarstwo to nie jest dla nas wyłącznie sport. To również doskonała
zabawa. W naszej ekipie jest najmniej awantur, podchodzimy do tego
wszystkiego z ogromnym humorem i dystansem. Już teraz przygotowujemy się do kolejnego sezonu. Powinno być łatwiej, bo będziemy mieli
już stałą załogę. Musimy pozbierać też fundusze. Dzięki trzeciemu miejscu będziemy startować w europejskich pucharach. Najpierw musimy
– Nasz pierwszy wyścig w Gdyni to totalny kosmos. Nie pływałem dotąd przebrnąć przez eliminacje. Jeszcze nie wiemy, dokąd się na nie udamy.
na tak małych łódkach. Mimo wszystko zajęliśmy 3. miejsce – wspomina Okaże się dopiero w momencie, gdy zakończą się puchary we wszystkich
Łobodziec. – Później wygraliśmy w Szczecinie i tym samym wskoczyli- krajach – podsumowuje Krzysztof Łobodziec.
śmy na pozycję wicelidera. Pojechaliśmy do Świnoujścia i tam, niestety,
mieliśmy sporo pecha. Całą rundę zakończyliśmy na 7. miejscu. Gdyby
Autor: Andrzej Kus / Foto: Marek Wilczek
to było miejsce w pierwszej czwórce, byłaby okazja powalczyć o zwycięstwo w całych mistrzostwach. W Świnoujściu ją straciliśmy.
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Kraina
kontrastów
Dla Europejczyka życie dużej części mieszkańców Afryki jest nie do przyjęcia. Braki elektryczności, wody, brak dróg, brak służb komunalnych
w połączeniu z piękną przyrodą to folklor – ale na krótką metę. Mimo tych niedostatków Kenijczycy to szczęśliwi ludzie – uważa Marek Łuczak,
który postanowił podzielić się z nami wrażeniami ze swojej podróży.

W

yjazd do Afryki był wyjazdem turystycznym, czy pojechałeś tam w konkretnym, innym celu?
W sumie to zależało mi na upieczeniu kilku pieczeni na
jednym ogniu. Zależało mi by poznać jak żyją tam ludzie,
zobaczyć przyziemność egzotyki i poczuć klimat tego kraju. Do tego
chciałem nagrać trochę wątków etnicznych w ich naturalnym środowisku, w związku z moimi zainteresowaniami muzycznymi.
Jak Afrykańczycy reagowali na wielkiego, białego faceta? Budziłeś
respekt?
Myślę, że w przypadku mężczyzn jest to kwestia spojrzenia, a nie samej
postury. Kiedy patrzysz człowiekowi w oczy wiesz z kim masz do czynienia. Ale bycie wielkim Musungu, czasami ułatwia życie, coś w tym jest.
Trzeba tu jednak pamiętać, że obcy w innym państwie i na innym kontynencie, w zupełnie innym środowisku kulturowym nie powinien liczyć
na ten atut, więc generalnie stawiałem na życzliwość. Byłem natomiast
zdziwiony wzrostem Masajów. Byłem przekonany, że są zazwyczaj wyżsi ode mnie. Jednak w większości okazało się, że tak nie jest. Są niżsi
o co najmniej pół głowy. Mają bardzo smukłe sylwetki, które optycznie
wydłużają ich wzrost.
Jak żyją tam ludzie? Pisałeś, że to, co nazywam u nas ubóstwem, to
u nich klasa średnia.
Faktycznie, sam popełniłem błąd kiedy byłem na przedmieściach Mombasy i zadałem pytanie kierowcy, ile osób żyje tu w slumsach. Spojrzał
na mnie z uśmiechem i stwierdził, że się mylę, gdyż to porządne osiedle
i żyją tu pracujący ludzie. Należy podkreślić, że mówimy o zarobkach
w wysokości 150-200 dolarów miesięcznie – tyle realnie zarabiają rzemieślnicy, kierowcy, pracownicy hoteli. Slumsy zaczynały się kilka kilo-
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metrów dalej. W Mombasie szacuje się, że w slumsach mieszka ok. 100
tys. osób utrzymujących się ze zbieractwa, pośrednictwa, prostytucji
i handlu czymkolwiek popadnie. Żyją w domostwach, skleconych z drewna i z kilku zardzewiałych arkuszy blachy oraz folii. Bez elektryczności
i bieżącej wody. Warto pamiętać, że jest to strefa równikowa i noc jest
tam długa. Słońce zachodzi o godzinie 18 i wstaje około 6 rano. Nasze
standardy działkowe, które mamy w Polsce, nadawałyby się w Kenii bez
wątpienia na luksusowe domy, co najmniej klasy średniej.
Jak wyglądają ich domy, mieszkania, sklepy?
Jest tu przepaść, jeżeli chodzi o różne regiony tego kraju. Największymi miastami są Nairobi i Mombasa. Reprezentatywnym miastem jest
stolica – Nairobi z centrum najeżonym wysokimi wieżowcami i o dużym
natężeniu ruchu. Sytuacja zmienia się, gdy pojedziemy bliżej obrzeży
miasta. Nagle pojawiają się niewysokie otynkowane lub nie domy rodem
z bliskiego wschodu o płaskich dachach, które sąsiadują z największymi
slumsami w Europie. Mombasa to stary port i portugalska forteca, przy
którym powstało stare miasto w stylu kolonialnym. Obecnie nie wygląda to dobrze, piękne, klimatyczne domy rozsypują się, inne są naprawiane domowymi metodami, nie ma tam kanalizacji, jedynie rynsztoki,
które po deszczu zamieniają się w spore strumienie spływające do oceanu. Małe miasteczka to mieszanka murowanych budynków, pokrytych
blachą, drewnianych chatek obłożonych czym tylko się da, gdzie ludzie
mieszkają i pracują równocześnie. Wieś to już zupełnie inna bajka, cegła
jest tam towarem deficytowym więc domy wznoszone są z krowiego łajna, które jest dobrym izolatorem od upałów. Faktycznie jest tam chłodniej w dzień i cieplej w nocy. Nietypowe rozwiązanie dla nas, aczkolwiek
bardzo praktyczne. Plemiona koczownicze wznoszą swoje chaty po prostu z drewna, przykrywając je liśćmi palmowymi lub blachą.

Kenijczycy, według ciebie, są szczęśliwymi ludźmi?
Na pewno są. Rozmawiałem z wieloma ludźmi w różnych regionach
kraju. Różnimy się kulturowo, ale mamy podobne radości i te same problemy. Chcielibyśmy mieć lepszą pracę lub lepsze zarobki, boimy się
o przyszłość dzieci, martwimy się, że się nie garną do nauki tylko siedzą z nosem w smartfonach. Mamy takie same marzenia by mieć lepszy
samochód lub uzbierać fundusze na wakacje. Kobiety w Kenii, tak jak
i w Europie, nie stronią od zabiegów upiększających czy mody. Oczywiście wszystko jest obwarowane względami kulturowymi, ale w gruncie
rzeczy jesteśmy tacy sami.

Jak wygląda ich codzienność?
Tak samo jak u nas. Praca, dom, życie rodzinne, hobby. Życie miast niczym się nie różni. Sytuacja zmienia się na prowincji, gdzie mężczyźni
zajmują się bydłem, a kobiety dziećmi i gotowaniem. Sprzątanie z punktu widzenia Europejczyka nie leży w naturze ludów Afryki równikowej,
nie mogłem wyjść z podziwu, jak człowiek może wyrzucać śmieci w miejscu gdzie mieszka i pracuje. Przed domami ludzi, mieszkającymi wśród
wspaniałej przyrody walają się setki plastikowych reklamówek, butelek,
odchodów zwierząt, które tam zalegają. Służby komunalne nie radzą sobie z tym w miastach, a na wsi ich po prostu nie ma.

Podróże

59

Trafiłeś tam do studia nagraniowego – jak to się stało?
Przed wyjazdem do Kenii, zrobiłem rekonesans muzyczny – na czym
opiera się muzyka środka Afryki, jakich instrumentów używają oraz jak
brzmi muzyka etniczna różnych plemion. Chciałem zrobić coś na kształt
płyty Outsider - Tanger, którą wydałem w 2017 roku, gdzie połączyłem
wątki etniczne z Maroka z moją elektroniką. Przed wyjazdem nawiązałem kilka kontaktów w Mombasie i Nairobi w kilku studiach muzycznych,
wśród producentów i muzyków. W pewnym sensie było to naturalne, realizatorzy w studiach są zawsze ciekawi na czym ja pracuję, a na czym
oni, albo jak zmiksować coś by brzmiało wyraźniej. Ta wymiana informacji była korzystna dla obu stron – wszyscy uczymy się od siebie. W Kenii
udało mi się zrobić kilka udanych nagrań różnego rodzaju bębnów, śpiewów plemiennych, odgłosów miast i sawanny. Część bębnów nagrałem
tam w studio, opracowaliśmy również plan współpracy na płytę, która
powolutku się tworzy. Ja wysyłam im swoje pomysły z propozycjami wokali z mojego studia w Szczecinie, oni dogrywają mi wokale w Nairobi
i odsyłają sesję przez internet, bym mógł dalej z nią pracować. Internet
daje nam olbrzymie możliwości pracy na odległości, z czego bardzo się
cieszę i korzystam.
reklama

Bez wątpienia wyjazd do Kenii to niesamowite przeżycie. Lubisz podróże, planujesz już kolejną?
Planujemy z kolegą z pracy pojechać w grudniu na kilka dni do Jerozolimy i Tel Avivu. Dużo czytałem o tym mieście i ciekawi mnie, jak pewne
rzeczy wyglądają w rzeczywistości. Ile jest sacrum w Jerozolimie? Chciałbym poczuć klimat tego miasta, więc będziemy unikać zorganizowanych
wycieczek i miejsc polecanych w przewodnikach. Będzie ciekawie!
Czego nigdy nie zapomnisz z wyjazdu do Afryki?
Wydaje mi się, że biedy i niewykorzystanych możliwości Afryki. Dla Europejczyka życie dużej części mieszkańców Afryki jest nie do przyjęcia.
Braki elektryczności, wody, brak dróg, brak służb komunalnych w połączeniu z piękną przyrodą to folklor – ale bardzo niebezpieczny pod kątem epidemiologicznym oraz społecznym.

Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: archiwum bohatera

Jest takie miejsce na mapie Szczecina
gdzie powstają jedyne w swoim
rodzaju dekoracje okien oraz wnętrz.
Doradzamy, Mierzymy,
Szyjemy, Montujemy.
Oferujemy przede
wszystkim znakomitą jakość.
Mamy w ofercie tkaniny,
firany, zasłony, rolety rzymskie,
karnisze, żaluzje aluminiowe,
drewniane, plisy oraz obrusy,
poduszki, kapy oraz wiele innych.

Impresja Salon Dekoracji Okien
ul. Śląska 9, 70-432 Szczecin
tel. +48 91 48 32 127
kom. +48 603 863 786
www.salonyfiran.pl

Idealne osiedle
dla wymagających
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Klimatyzowane mieszkania z alarmem, zaaranżowane ogrody, a nawet dwa miejsca postojowe. To
wszystko w standardzie dla tych, co zamieszkają w piątym budynku Apartamentów Warszewo przy
ulicy Kalinowej. Udogodnień jest jednak znacznie więcej.
Inwestycja Apartamenty Warszewo przy ulicy Kalinowej wyróżnia się
pod wieloma względami. Znajduje się w przepięknym otoczeniu Puszczy
Wkrzańskiej, również tuż przy powstającym parku Warszewo-Podbórz.
Każde z mieszkań oferuje bardzo wysoki standard. Firma Marina Developer zdecydowanie postawiła na jakość i zaoferowała coś, czego nie
znajdziemy w żadnym innym miejscu w Szczecinie.
– W powstającym piątym budynku przy ulicy Kalinowej znajdzie się 21
mieszkań o powierzchni od 78 do 115 metrów kwadratowych – opowiada Krystian Surmacz. – Każdy właściciel apartamentu znajdującego się
na parterze otrzyma duży, zaaranżowany już ogród wyposażony w system nawadniający. Na części ogrodu zbudowany będzie taras wykonany
z deski kompozytowej. Wszyscy właściciele z wyższych kondygnacji do
swojej dyspozycji będą mieli bardzo duże balkony.

niem, jakie chcemy zaproponować mieszkańcom będzie ogrzewanie
podłogowe. Znajdzie się w korytarzu, aneksie kuchennym, salonie i łazienkach. Wszystko to w standardzie.
Raj dla kierowców
Mieszkańcy Apartamentów Warszewo mogą zapomnieć o problemach
z parkowaniem. Marina Developer przygotowuje dla nich coś, czego nie
znajdziemy nigdzie indziej. – Wyjeżdżając z garażu będziemy musieli pokonać podjazd. Nie będzie to trudne, nawet zimą. Podjazd bowiem będzie
podgrzewany. Każdy, w cenie mieszkania otrzyma od nas dwa miejsca postojowe. Będą szersze niż gdziekolwiek indziej. Na tyle, że umożliwią szerokie otwarcie drzwi samochodu, bez dotykania sąsiadującego auta. Jeśli
dwa miejsca nie wystarczą będziemy mogli skorzystać z zamykanych
garaży w hali podziemnej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to kwestia
czasu, gdy na drogach pojawi się mnóstwo samochodów elektrycznych.
Zostanie stworzona w tym celu specjalna infrastruktura. Dlatego też każde miejsce dostosowane będzie do ładowania ekologicznych pojazdów.
Dodatkowo każdy z mieszkańców otrzyma komórkę lokatorską.

Firma Marina Developer bardzo dużo uwagi przyłożyła do bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Na parterze, w oknach, znajdziemy wysokiej
jakości rolety antywłamaniowe, które wspomoże system alarmowy. Do
apartamentów prowadziły będą atestowane drzwi nie do sforsowania.
Każdego, kto nas odwiedzi, przed wpuszczeniem do budynku, a później
– Zależy nam na tym, by mieszkańcy Apartamentów Warszewa byli makna piętro podejrzymy najpierw na wideofonie.
symalnie zadowoleni. Wierzymy, że i piąty budynek, który jest zwień– Wszystkie mieszkania będą klimatyzowane. Wyposażone zostaną czeniem całej inwestycji spełni oczekiwania najbardziej wymagających
w inteligentny system zarządzania. Za pomocą smartphona będziemy klientów – podsumowuje Krystian Surmacz.
mogli sterować roletami, ogrzewaniem, uruchomimy alarm, a nawet system podlewania ogrodów. Korzystamy z systemów renomowanej firmy
Fibaro, która daje możliwość rozbudowany na mnóstwo różnych sposobów. Jedynym jej ograniczeniem będzie nasza wyobraźnia – opowiada
przedstawiciel developera. – Dodatkowym, ekskluzywnym udogodnieAutor: Andrzej Kus / Foto: Materiały prasowe
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AUTORSKI
SALON MEBLI
KUCHENNYCH

Prezentacja

Lampa: Cubo
Producent: Massiero Dimore

Przepych
ze szczyptą
ekstrawagancji
Lampa: Smoke
Producent: Panzeri

5 Plus Salony oświetlenia i mebli
ul. Jagiellońska 5, 70-435 Szczecin,
tel: 516 133 009, info@5plus.com.pl
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Design

Lampa: Isabel
Producent: Massiero Dimore

S

ą specjalistami od światła, dobrze zaprojektowanego, gustownie i ze
smakiem. 5 Plus to marka, specjalizująca się w lampach
domowych i biurowych według
najlepszych europejskich projektów. W tym sezonie w temacie
oświetlenia stawia na przepych
i ekstrawagancję. Lampa staje
się ważnym i widocznym elementem wystroju wnętrza, nie
tylko praktycznym, ale przede
wszystkim dekoracyjnym. Do
tego 5 Plus dobierze designerskie meble, które w takim oświetleniu będą wyglądały naprawdę
dobrze.

ad

Regał: Airport
Stolik kawowy: Billy Keramik
Lampa: Havana
Producent: Cattelan Italia
Lampa: Oro Ring
Producent: Panzeri

Lampa: Skyline
Producent: Massiero Dimore

Lampa: Asia
Lustro: Glenn
Krzesło: Arcadia Couture
Stół: Skorpio
Komoda: Royalton
Producent: Cattelan Italia

5 Plus Salony oświetlenia i mebli
ul. Jagiellońska 5, 70-435 Szczecin,
tel: 513 103 062, info@5plus.com.pl
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IDS Architekci Sp. z o.o.
ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin
tel/fax: 91 484 30 56
www.idsarchitekci.pl

REDA CITY
Reda City to kolejny, nieszablonowy projekt grupy IDS Architekci. Osiedle składa się z nowoczesnych budynków, które będą optymalną propozycją dla aktywnych ludzi, m.in. ze względu
na bliskość ścieżek rowerowych, prowadzących do rozlewisk Odry i kąpieliska
Dziewoklicz. Dzięki oryginalnej architekturze,
Reda City
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Nieruchomości

ma szansę zostać dominantą
przestrzenną tej dzielnicy Szczecina.
Skala przedsięwzięcia, kontekst urbanistyczny
i wymagania współczesnego rynku były do tego główną
inspiracją. Co ważne, w trakcie tworzenia osiedla, inwestorzy konsultowali projekt z potencjalnymi użytkownikami obiektu i poznali ich oczekiwania dotyczące metrażu, układu pomieszczeń oraz funkcjonalności.
Na ośmiu kondygnacjach naziemnych znajdują się lokale o powierzchni od 25 m2. Na parterze lokalizowane są przestrzenie usługowe i biurowe. Budynki dopełniają wewnętrzne ogrody wraz z terenami zielonymi
tworzące otoczenie przyjazne mieszkańcom. Do dyspozycji będzie także fitness klub z krytym basenem oraz małe centrum handlowo – usługowe, uwzględniające m.in. sklep spożywczy oraz kawiarnię.

Nieruchomości
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Zielona
enklawa
Apartamenty Pogodno to inwestycja, która ma być ekskluzywną enklawą spokoju i zieleni. Osiedle powstaje przy ulicy Sadowskiego,
w jednej z najpiękniejszych dzielnic Szczecina. Inwestorem jest spółka Sowińskiego 72, która szczególną uwagę zwraca na dopracowanie
detali i wybór najlepszych lokalizacji. Jak prezentuje się najnowsza inwestycja spółki?

W

ysoka jakość życia

lat zachwyca zielenią oraz gwarantuje wysoką jakość życia. Pogodno
powstało w XIX wieku jako bogata, willowa dzielnica i do dziś jest uważane za jedną z najlepszych lokalizacji. Panuje tu niepowtarzalna atmosfera i brak pośpiechu. Cieszą oko urokliwe zakątki oraz brukowane
drogi. Przechodnie zwalniają kroku, mijając malownicze, zadrzewione
uliczki i podziwiając piękne elewacje budynków, zadbane ogrody oraz
atrakcyjne zakątki rekreacyjne. Prócz uroku, sporą zaletą dzielnicy jest
doskonałe umiejscowienie.

Osiedle tworzą dwa kameralne budynki o nieprzeciętnej, eleganckiej architekturze. Powstaną praktycznie przy samej granicy z Korpusem NATO, niedaleko ulicy
Łukasińskiego. Każdy z nich będzie posiadał po 41 mieszkań o wielkości od 42 m2 do 106 m2, do tego – garaż podziemny oraz windy.
Na wewnętrznym dziedzińcu znajdzie się część rekreacyjna z placem zabaw. Mieszkania na parterze będą miały tarasy ogrodowe, a lokale powyżej balkony. – W sumie powstaną 82 mieszkania dla wymagających Pogodno znajduje się blisko centrum, jednocześnie sąsiadując z Parklientów w „strefie ochrony krajobrazu K”, tuż przy Koszarach Bałtyc- kiem Kasprowicza. Niedaleko od Apartamentów ulokowany jest Miękich – mówi Rafał Poszeluźny z firmy Sowińskiego 72.
dzyosiedlowy Park Rekreacyjny przy ulicy Taczaka. Można tam skorzystać z boisk sportowych, miejsc na ognisko i dużego wybiegu dla
Inwestycja wyróżniać się będzie nie tylko lokalizacją w atrakcyjnej psów. Nieco dalej znajduje się Lasek Arkoński, doskonałe miejsce dla
dzielnicy, ale też stylistyką budynków. Inspiracją dla architektury osie- rekreacji oraz spacerów. Wszędzie jest blisko – na miejscu są sklepy,
dla były formy obiektów modernistycznych. Do współpracy deweloper uczelnie, przedszkola, szkoły i szpitale. Dobrą komunikację z miastem
zaprosił szczecińską pracownię Mellon Architekci prowadzoną przez dr zapewniają liczne linie tramwajowe oraz autobusowe. Znajdują się one
Miłosza Raczyńskiego. Zaproponowana architektura ma wywołać wra- m.in. przy ul. Łukasińskiego, Sosabowskiego i Taczaka. Co więcej, w 12
żenie „ograniczonej dostępności”, podkreślając charakter enklawy spo- minut pieszo można dotrzeć do jednego z głównych węzłów komunikakoju i zieleni. Elewacja zewnętrzna będzie niemal monochromatyczna cyjnych na Pogodnie – ulicy Wernyhory.
w kontraście do wewnętrznego dziedzińca, gdzie główną dominantą zokw / Foto: materiały prasowe
staną barwy ciepłe, korespondujące z częścią rekreacyjną oraz placem
zabaw dla dzieci.
Świetna lokalizacja
Apartamenty Pogodno powstają w miejscu, w którym każdy chciałby
mieć swoje „cztery kąty”. Piękna dzielnica, niemal w sercu miasta, od
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tel. 801 110 111
www.apartamentypogodno.pl

Szymon Kaczmarek

Szymon Kaczmarek
- dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski

„Wolność Tomku
w swoim domku„
J

ednym z wyraźniejszych objawów wolności jest zdecydowanie wolniejsza obsługa pacjentów NFZ. Wolniejsze szybkie pociągi, wolniejsze myślenie suwerena, a w sferze gospodarczej, zwolnienia grupowe. Sami sobie to wywalczyliśmy. Teraz walczymy o wolne sądy,
ale o to będzie niełatwo, skoro już dziś na rozstrzygnięcia procesowe
czeka się czasami kilka lat.

Dziś, gdy napiszę na fejsie proste zdanie, jeszcze niedawno zrozumiałe
dla każdego, średnio ogarniętego pierwszoklasisty: Ala ma kota, natychmiast zaleje mnie fala komentarzy. Pierwsze odezwą się feministki, dlaczego to Ala jest nienormalna? A może to Jasiu? Drudzy będą
wegetarianie: dlaczego kota? Dlaczego nie jarmuż i kalarepę? Potem
głos ksenofobów: Allach dręczy zwierzęta! Następnie islamiści: Allach
akbar! Obrońcy zwierząt i ekoterroryści: Wypuścić kota!!! Cykliści: Budujmy ścieżki rowerowe dla kotów! I tak dalej, i tak dalej… Aż się boję
na myśl, co by było, gdybym tak wpisał fragment kultowej piosenki
Tadeusza Nalepy? Ten od słów „wziął mnie ojciec…” Jednak najbardziej
zdumiewają mnie komentarze: co ty tak się tej Ali czepiłeś, podczas
gdy w Sudanie dzieci głodują? To wtedy opadają mi ręce i jesienne liście.

Wolność kocham i… nie zawsze ją rozumiem. Czasami bardziej kocham
szybkość. Choć szybkość, jak mówią mądrzejsi, pomocną jest jeno przy
łapaniu pcheł. Najmniej rozumiem wolność słowa. Zwłaszcza tę internetową, choć i w innych mediach nie jest ona dla mnie zrozumiała bardziej.
Nastały otóż czasy, gdy miast patrząc sobie w oczy i artykułować mniej
lub bardziej sensowną zbitkę głosek, komunikaty do bliźnich wysyłamy
za pomocą kciuka. Stanisław Lem tego nie przewidział! Taka sytuacja
rodzi znakomitą większość nieporozumień, kłótni i niesnasek. Czasami Czasami myślę, że ta z trudem wywalczona wolność zwalnia nas od
nawet dochodzi do utraty znajomego na fejsie, a przecież każdy wie, że myślenia. A z pewnością od czytania ze zrozumieniem treści. Ot, popato towarzyska klęska.
trzymy na zdjęcie/mema i śmiało włączamy się komentarzem w wir dyskusji. Bez wczytania w tekst, bez zrozumienia kontekstu, okoliczności,
Żyjąc w wirtualnej rzeczywistości pana Zuckerberga skazujemy się do- czasem drugiego dna. Włączamy się i hajda przedstawiać swoją wizję
browolnie na wolność. W tym przypadku wolność wyrażanych myśli świata. A że nie na temat? Co tam, ważne by wziąć udział. Takie czasy?
i poglądów. Miłości, sympatii, fobii i nienawiści. Wszystkich tych uczuć, Ja się z tym nie zgodzę. Na rozum nie ma dobrych lub złych czasów. Poktóre pozostawił w konstrukcji homo sapiens, gwałtowny skok ewo- dobnie jest z procesem myślenia, do którego to rozum jest przydatny jak
lucji technologicznej. Wyrażamy je za pomocą memów, emotikonów, nie wiem co.
krótkich zdań-komunikatów w odpowiedzi na bezduszne pytanie portalu: „cześć Szymon, co słychać?” Gdy jestem wkurzony, odpowiadam Ponoć, jak wieść niesie, jesteśmy wolni od 100 lat. Z przerwami, ale
za pomocą dwukropka i lewego nawiasu. Nieco to idiotyczne, bowiem jednak. Bywa, że ciężkie są kajdany naszej wolności. Bywa, że nie rapowodem mojego wkurzenia nie są znaki interpunkcyjne. Nie ma nieste- dzimy sobie z Nią. Ale ją mamy! Jaka by nie była, piękniejsza jest od
ty emotikonu głębokiego westchnienia. A czasami byłby nieodzowny. niewoli. Jak bardzo byśmy się do niej nie przywiązali, wciąż należy o nią
Chociaż, gdyby poszperać u źródła, czyli w egipskich hieroglifach, może dbać. Tak przecież łatwo dać się zniewolić. Choćby przez zaniechanie
i westchnienie by człek znalazł?
rozumu.
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Felieton

restauracja
www.karkut.szczecin.pl

PRZESTRZEŃ SMAKU

Szczecin, ul. Bogurodzicy 1, tel: +48 91 422 00 00, 720 422 422, restauracja@karkut.szczecin.pl

Mistrz drugiego planu
Choć w tym daniu łosoś odgrywa główną rolę, my jednak skupimy się na odtwórcy roli drugoplanowej. Kalafior w naszej kuchni traktowany
jest trochę po macoszemu, a przecież dzięki swojej prostocie posiada wiele zastosowań. Puree z niego to tylko jedna z wielu opcji.
Kalafior znali już starożytni Rzymianie i Grecy a do Polski sprowadziła go kochająca zdrową i lekką kuchnię Bona Sforza. Kalafior jest
dietetyczny a dzięki swojemu składowi chemicznemu bardzo zdrowy. Zawiera olejki eteryczne, które wydzielają się w trakcie gotowania.
Na talerzu jest świetną alternatywą dla ziemniaków.
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Foto: Iwona Orzechowska-Zeidler
(Smakowity Blog Kulinarny)

Studio Kulinarne Bataty
www.studiobataty.pl
www.facebook.com/studiokulinarnebataty

ŁOSOŚ
Składniki:
» łosoś 4 kawałki po około 120 g
» sól, pieprz
» 100 ml oleju
» 3 łyżki masła
Przygotowanie:
Na rozgrzaną patelnię wylewamy olej, dodajemy masło i układamy rybę. Za pomocą łyżki polewamy łososia gorącym tłuszczem, do momentu aż mięso będzie ścięte (około 3-4 minuty) wykładamy na talerz.
PUREE
Składniki:
» 1 mały kalafior
» 30 g masła
» 100 ml mleka
» 100 ml śmietanki 18 %
» sól morska, pieprz
Przygotowanie:
1. Podziel kalafior na dwie części: różyczki zostaw
w całości a twardą część pokrój drobno.
2. Rozpuść w rondlu masło, dodaj kalafior i smaż na
średnim ogniu 3-4 minuty.
3. Następnie dodaj mleko, przykryj patelnię i duś na
małym ogniu ok. 2-3 minuty.
4. Po tym czasie dodaj śmietanę i powoli doprowadź
całość do wrzenia. Częściowo przykryj rondel i gotuj, aż kalafior będzie miękki. Dopraw do smaku solą
i pieprzem.
5. Przełóż wszystko do blendera i zmiksuj na gładką
masę.

Łosoś na puree z kalafiora
i sosem ze skorupiaków

SOS ZE SKORUPIAKÓW
Składniki:
» 100 g skorupek, głów z surowych krewetek
» 1 szalotka
» 1 ząbek czosnku
» 50 g selera
» 50 g marchwi
» 1 kłącze kopru włoskiego
» 1 liść laurowy
» 1 gałązka natki pietruszki
» 50 ml białego wina
» 0,5 łyżki przecieru pomidorowego
» 250 ml mleko
» 300 ml śmietanka 18%
» olej, sól i pieprz
Przygotowanie:
1. Pokroić jarzyny w grubą kostkę i uprażyć z odrobiną oleju.
2. Dodać skorupki krewetek, liść laurowy i pietruszkę, podsmażyć, nie dopuszczając, by zbrązowiały.
3. Dodać białe wino i zagotować.
4. Dodać przecier pomidorowy i dobrze rozmieszać.
5. Wlać mleko i śmietankę, gotować na wolnym
ogniu przez ok. 2 godziny.
6. Przecedzić sos i zagotować go, tak by zgęstniał.
7. Doprawić solą i pieprzem.

Kulinaria

77

Prezentacja

Swing i koktajle,
czyli idą święta
Końcówka roku jest idealnym okresem na organizację wigilijnych imprez firmowych i świątecznych akcji promocyjnych dla klientów. To wyjątkowy
czas dla wszystkich. Z tej okazji agencja barmańska Event Bar wraz z Dj’em i producentem muzycznym Mr Jazzkiem stworzyła wspólną inicjatywę
obsługi przyjęć w świątecznym klimacie.

P

ojawimy się z całą obsługą i sprzętem w dowolnie wybranym
przez klienta miejscu – wyjaśnia Joanna Alicka, event menager
Event Baru. – W skład naszej oferty wchodzą świąteczne koktajle stworzone specjalnie na tę okazję przez świetnych barmanów
z koktajlbaru 17 Schodów. Do tego świąteczne fronty mobilnych barów,
świąteczne karty z wigilijnymi przekąskami, tzw. finger foods i świątecznie ubrana obsługa barmańska.

ką na tym świątecznym torcie. – Mr Jazzek jest współinicjatorem tego
przedsięwzięcia – mówi Joanna Alicka. – Można skorzystać z jego usług,
ale nie jest to konieczne. Jeśli klient sobie zażyczy tylko bar i przekąski
to proszę bardzo, nie ma problemu, jeżeli tylko to bez obsługi też jest
taka opcja. Jeśli będzie chciał cały zestaw to jesteśmy dla niego to zrobić. Jesteśmy elastyczni i dostosujemy się do wizji naszych klientów, by
w przyjemnej atmosferze weszli w świąteczny czas.

Mr Jazzek, mistrz elektronicznego swingu wraz z saksofonistą Marcinem Pesos umilą czas gościom przyjęcia będąc przysłowiową wisien-

ad / Foto: materiały prasowe

reklama

Sylwester w 17 schodach
wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie
17 schodów www.17schodow.com i na
fanpage fb www.facebook.com/17schodowbar
ul. Targ Rybny 1, 70-535 Szczecin, Podzamcze

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

Prezentacja

Akcja – jesienne odmłodzenie
Niestety tegoroczne lato dawno już za nami, a przed nami szare, ponure jesienne dni. Krótkie dni, brak słońca – to powody naszego przygnębienia
i chandry. Może to najlepszy czas, aby zrobić coś dla siebie, zatroszczyć się o własną skórę. Jesień jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie
zabiegów, nie tylko dlatego, że słońce świeci mniej intensywnie, ale też dlatego, że po lecie ujawniają się defekty, które wymagają zastosowania
bardziej inwazyjnych metod, a także wymagają czasu, na ogół potrzebna jest seria zabiegów, a na to trzeba poświęcić więcej czasu.

W

szelkie oznaki starzenia się można dostrzec w pierwszej
kolejności na twarzy, choć nie wolno zapominać o szyi,
dekolcie i dłoniach. Podczas lata nasza skóra narażona
jest na wiele negatywnych czynników, takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr czy słona woda. Takie okoliczności wpływają
bardzo negatywnie na skórę, która staję się wysuszona, pojawiają się
zmarszczki, a po pięknej opaleniźnie pozostają jedynie przebarwienia.
– Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernej produkcji melaniny
w komórkach skóry, hiperpigmentacją powoduje powstawanie płaskich,
ciemnych plam o różnorodnej wielkości i zabarwieniu. W celu leczenia
zmian stosuje się preparaty o działaniu złuszczającym, rozjaśniającym
i hamującym melanogenezę. W przypadku plam głębiej umiejscowionych konieczne będzie zastosowanie bardziej inwazyjnych metod laserowych – doradza dr Piotr Zawodny z Kliniki Zawodny.
W naszej klinice bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z użyciem urządzeń IPL i klasycznych laserów. Jednak w wielu przypadkach uzyskane
efekty mogą być niewystarczające. Dziś, dzięki najnowocześniejszym
osiągnięciom w dziedzinie laseroterapii, możemy skutecznie i szybko
uporać się z problemem przebarwień. To właśnie technologia pikosekundowa wyznaczyła nową erę w dziedzinie laseroterapii. Po raz pierwszy
w sprzęcie medycznym zastosowano unikalną technologię najkrótszej
wiązki laserowej liczonej w pikosekundach. Rozbijanie barwnika na pył
i pobudzanie skóry do naturalnej odbudowy to możliwości laserów pikosekundowych, które pozwalają na skuteczną walkę z przebarwieniami i melasmą. Nadmierne nagromadzenie melaniny w jednym miejscu może pojawiać się między innymi w wyniku opalania lub starzenia się skóry. Nasza
klinika jako jedna z nielicznych w Europie może pochwalić się posiadaniem
dwóch najlepszych laserów pikosekundowych na świecie PicoSure by Cynosure i Enlightena III by Cutera. Dzięki tak unikalnym sprzętom i naszemu doświadczeniu w laseroterapii jesteśmy w stanie usunąć przebarwie-

dr n. med.
Piotr Zawodny
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Zdrowie i uroda

nia wszelkiego typu. Doskonale sprawdzają się zarówno w zabiegach na
twarz, ciało jak też dłonie. Są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne. Selektywne działanie na barwnik i ultrakrótki impuls energii sprawiają, że podrażnienia pozabiegowe są zminimalizowane. Dzięki temu również zabieg
jest mniej bolesny i pozwala szybko powrócić do codziennych planów.
W celu odmłodzenia skóry najlepszą alternatywą do zabiegów chirurgicznych, będzie zastosowanie lasera frakcyjnego. Nowością na światowym rynku medycyny estetycznej są lasery frakcyjne pikosekundowe.
Charakterystyczne krótkie impulsy pikosekundowe powodują zmiany
fotomechaniczne w skórze. Takie oddziaływanie powoduje 3-5 krotnie
większe zagęszczenie skóry i znacznie przyspiesza proces gojenia do
jednego dnia w porównaniu do 7-dniowego gojenia po tradycyjnej laseroterapii. Wywołane działaniem lasera mikrouszkodzenia powodują
samoistną, naturalną, trwałą poprawę stanu skóry poprzez regenerację
kolagenu, następującą stopniowo przez okres kilku miesięcy po zabiegu. W naszej klinice mamy do dyspozycji aż 7 laserów frakcyjnych, co
pozwala nam na indywidualne podejście do problemu każdego pacjenta
oraz tworzenie autorskich procedur łączonych.
Idealnym uzupełnieniem terapii laserowych są świetnie sprawdzające
się zabiegi mezoterapii, które przywrócą prawidłowy stopień nawilżenia. Do mezoterapii stosujemy preparaty z kwasem hialuronowym,
czystym bądź wzbogacone o hydroksyapatyt wapnia, który dodatkowo
stymuluje komórki do produkcji kolagenu, elastyny i endogennego kwasu hialuronowego. Alternatywą dla kwasu może być osocze bogatopłytkowe lub mezoterapia z czynnikami wzrostu. Skoncentrowane Czynniki
Wzrostu (CGF – Concentrated Growth Factors) to najnowsza modyfikacja terapii osoczem bogatopłytkowym w medycynie regeneracyjnej,
wykorzystująca nowatorski i kilkuetapowy proces przetwarzania krwi
w separatorze komórkowym. Rezultatem jest zwiększenie objętości
oraz wzrost elastyczności i zagęszczenie skóry.

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

C u t e r a E n l i g h t e n I I I Tr i p l e x :
- skutecznie usuwa powierzchniowe i głębokie zmiany barwnikowe
- usuwa trudne zmiany typu melasma / ostuda
- redukuje blizny
- leczy rozstępy
- leczy fotostarzenia skóry
- głęboko rewitalizuje i przebudowuje skórę
- usuwa tatuaże we wszystkich kolorach
- usuwa tatuaże pourazowe
- usuwa makijaże permanentne
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 508 719 262, 508 752 460

w w w. k linikaz awodny. pl

recepcja@estetic.pl

Prezentacja

Kiedy kwas,
a kiedy botoks?

Zabiegi medycyny estetycznej cieszą się dużą popularnością. Interesują się nimi zarówno kobiety, jak i mężczyźni po 30 roku życia, którzy
dostrzegają na twarzy oznaki starzenia. To czas, gdy zaczynamy myśleć o korekcji policzków lub wygładzeniu zmarszczek mimicznych.
Jednocześnie nie wiemy czy zdecydować się na botoks, czy raczej na kwas hialuronowy. Spytaliśmy o różnice pomiędzy preparatami
Adriannę Rzeczycką – lekarza medycyny estetycznej z kliniki HAHS.
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Z

acznijmy od podstawowego pytania nurtującego wiele
osób – jakie są różnice między kwasem hialuronowym a botoksem?
Kwas hialuronowy i botoks to bardzo popularne substancje
stosowane w medycynie estetycznej. Ich działanie jest jednak zupełnie
odmienne. Kwas to wypełniacz i związek naturalnie występujący w naszym organizmie (na obrzeżach elastyny i kolagenu). Podany w postaci
syntetycznej jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów. Stymuluje
procesy odnowy skóry, wiąże wodę w naskórku i redukuje zmarszczki.
Może być też użyty do wypełnienia obszarów twarzy, które z wiekiem
straciły pierwotną jędrność, a co za tym idzie objętość. Natomiast botoks nie jest rodzajem wypełniacza. To neurotoksyna botulinowa, która
czasowo paraliżuje mięśnie odpowiedzialne za pojawianie się zmarszczek. Wykorzystuje się ją nie tylko w medycynie estetycznej i kosmetologii, ale także w medycynie leczniczej – ortopedii, okulistyce, w terapii
przykurczy mięśni, migren czy
nadpotliwości.

wa sprawdzi się natomiast w niwelowaniu zmarszczek umiejscowionych
w górnych partiach twarzy – zwłaszcza pionowych i poziomych bruzd
na czole oraz promienistych „kurzych łapek”, a także w profilaktyce powstawania zmarszczek (wówczas może być stosowana już od 20 roku
życia).
A jeśli pacjentowi zależy zarówno na redukcji zmarszczek na czole,
jak i na poprawieniu owalu twarzy czy zniwelowaniu doliny łez?
Wtedy można przeprowadzić zabieg łączący obie metody, co jest powszechnie praktykowane.
Jak długo możemy cieszyć się efektami aplikacji każdego z preparatów? Jak długo możemy cieszyć się efektami aplikacji każdego z preparatów?
Okres oddziaływania botoksu na tkanki obejmuje średnio 3 do 4 mie-

Czy to oznacza, że kwas hialuronowy jest bezpieczniejszy
niż botoks?
Wśród pacjentów czasem spotykam się z takim przekonaniem.
Zarówno botoks jak i kwas hialuronowy może wywołać działania
niepożądane, gdy zostaną użyte
w niewłaściwy sposób lub gdy
pacjent zataił ważne informacje
na temat swojego stanu zdrowia.
Najpoważniejsze spośród skutków ubocznych są jednak zwykle efektem nieprawidłowego
przeprowadzenia zabiegu. Jeśli
upewnimy się, że lekarz posiada
odpowiednie kompetencje, nie
mamy się czego obawiać.
Czy każdy może wypróbować
oba preparaty?
Niestety nie każdy. Zarówno
w przypadku kwasu hialuronowego, jak i botoksu istnieją
pewne przeciwwskazania ograniczające ich stosowanie. Przy
botoksie są to m.in.: problemy
z problemy z układem nerwowym lub sercowo-naczyniowym,
ciąża, karmienie piersią, przewlekłe schorzenia autoimmunologiczne,
Alzheimer, choroba ALS czy wreszcie przyjmowanie niektórych antybiotyków. Przeszkodą dla sięgnięcia po kwas hialuronowy może być
tymczasem choroba autoimmunologiczna, poważny problem skórny
(np. opryszczka lub trądzik), ciąża i okres laktacji. Osób zdrowych żadne
przeciwwskazania nie dotyczą. Ponieważ każdy przypadek jest indywidualny, o wyborze odpowiedniego preparatu decyduje lekarz.
Jakie czynniki mają wpływ na to, czy lekarz zaleca użycie botoksu,
czy kwasu hialuronowego?
Decyzja lekarza jest podyktowana zarówno stanem zdrowia pacjenta,
jak i efektem, na którym mu zależy. Jeżeli chcemy odmłodzić policzki,
dokonać korekcji owalu twarzy, powiększyć usta, wypełnić bruzdy nosowo-wargowe, usunąć zmarszczki palacza albo tzw. dolinę łez, bardzo
dobre efekty osiągniemy, stosując kwas hialuronowy. Toksyna botulino-

Adrianna Rzeczycka
– lekarz medycyny estetycznej, lekarz dentysta
z kilkunastoletnim doświadczeniem.

sięcy. Jeśli więc zależy nam na podtrzymaniu efektu, powinniśmy po
upływie tego czasu powtórzyć zabieg. Działanie kwasu hialuronowego
ma bardziej długofalowe skutki. W przypadku mezoterapii (przeprowadzanej z użyciem kwasu nieusieciowanego) wystarczy ponowić cykl
zabiegów po upływie kilku miesięcy. Jeśli zaś poddajemy się redukcji
zmarszczek albo korekcji rysów twarzy (przy której stosuje się kwas
usieciowany), efekty utrzymają się nawet do 12 miesięcy.
Na końcu chciałybyśmy zapytać o kwestię, która niepokoi wiele
osób, rozważających ostrzykiwanie toksyną botulinową. Czy to
prawda, że botoks uniemożliwia wykonywanie ruchów mimicznych?
Botoks wywołuje lokalne ograniczenie kurczliwości mięśni. Wbrew panującej opinii, nie blokuje on jednak mimiki, a jedynie delikatnie ją łagodzi.

Klinika HAHS
ul. Czwartaków 3, Szczecin
www.hahs-estetyczna.pl
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Japońska sztuka Iyashi
przez detoks do regeneracji
Pośpiech, stres, zła dieta, a przede wszystkim kilogramy chemii dostarczanej ciału nieustannie w postaci barwników, emulgatorów
i konserwantów – to wszystko sprawia, że z roku na rok stajemy się coraz bardziej… zmęczeni. Ogólne wyczerpanie dotyczy nie tylko naszego
ciała i jego zdolności samouzdrawiania, lecz również kondycji psychicznej.

N

iewiele osób wie, że Japonki po 24 roku życia, niezależnie
od statusu i pozycji społecznej cierpią na tsukarete iru, co
oznacza po prostu zmęczenie. Ma to związek z szybkim,
nowoczesnym stylem życia oraz z japońską tradycją, która
ogromną wagę przywiązuje do shigoto (pracy), sprawiając, że permanentne zmęczenie dopada kobiety przedwcześnie. Większość z nich
nie jest w stanie przebrnąć przez tydzień pełen obowiązków bez łykania witamin lub napojów energetycznych, a wyrażenie Kattarui (jestem
wyyyyykończona) stało się tam swoistą formą powitania. W związku
z tym Japonki szukają w życiu iyashi (uzdrowienia), czyli metody łagodzenia napięcia i pozbycia się z ciała toksycznych substancji.

proteiny życia HSP70, która naprawia uszkodzenia powstałe w komórkach na skutek procesów egzo- oraz endogennych. Działa zarówno na
poziomie tkanek głębokich, gdzie regeneruje mięśnie po wzmożonym
(nie tylko sportowym) wysiłku i pozwala wyeliminować bolesne zakwasy, jak i na poziomie zewnętrznym, na którym zapobiega między
innymi starzeniu się skóry, ograniczając pojawianie się zmarszczek,
wygładzając, ujędrniając i rozjaśniając cerę. Co ciekawe, uwolnienie
organizmu od wszystkiego, co blokuje normalne wydzielanie, pozwala
pozbyć się także zbędnych kilogramów. Naukowcy pracujący dla Iyashi Dôme potwierdzili, że system daje możliwość spalenia 600 kalorii
w ciągu 30 minut!

Iyashi Dôme czyli uzdrawiająca kopuła

Już jedna sesja wystarczy, by odczuć ogromną różnicę – zrelaksować
się i zregenerować – a przyjemne ciepło dostarczone w trakcie zabiegu pozostanie z nami nawet do 48 godzin, co jest wyjątkowo cenne
w trakcie jesiennych i zimowych dni. Dziesięć regularnie przeprowadzanych, półgodzinnych sesji z użyciem kapsuły to już całkowity powrót
do stanu równowagi, a także poprawa jakości snu poprzez detoksykację, restart metabolizmu i uzyskanie stanu głębokiego relaksu… czyli
wszystko, czego potrzeba do pełni iyashi.

Świadomość potrzeby oczyszczania organizmu z substancji, które go
obciążają, jest coraz bardziej powszechna i iyashi poszukują już zarówno kobiety, jak i mężczyźni po różnych stronach zapracowanego globu.
Z myślą o nich powstał unikalny w skali świata koncept odbudowy komórkowej – naprawy struktury ciała na poziomie mitochondrialnym.
Iyashi Dôme dzięki emisji promieniowania podczerwonego (FIR) o idealnie dobranych parametrach wspomaga procesy detoksykacji organizmu. Usuwa z niego do 100% metali ciężkich (m.in. bar, nikiel, ołów,
molibden, chrom, kobalt, arsen, kadm, miedź, aluminium), których nagromadzenie w komórkach jest odpowiedzialne za bóle głowy, osłabienie, drżenie mięśni i alergie oraz wiele chorób autoimmunologicznych.
Urządzenie na kształt „kosmicznej kapsuły czasu” powstrzymuje działanie wolnych rodników poprzez aktywację procesów wytwarzania
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Urządzenie zostało docenione przez najlepsze gabinety odnowy biologicznej na świecie, a teraz z dobroczynnego działania Iyashi Dôme
można skorzystać w Szczecinie.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ - Grażyna Świrska | +48 503 191 728
Więcej informacji na stronie: www.twojmasaz-szczecin.pl

Pauza dla siebie
Menopauza to czas w życiu kobiety, w którym w obrębie jej zdrowia,
ale także urody wiele się zmienia. W okolicach 50 roku życia zaczyna
wygasać czynność jajników co wiąże się z zanikiem miesiączki, spada
poziom estrogenów. Skóra w tym czasie też dostaje „mocno w kość”,
ale to nie znaczy, że nie można o nią odpowiednio zadbać. Medycyna
i kosmetologia idą nam na ratunek.

Prezentacja

W

tym okresie skóra zaczyna tracić swoją elastyczność,
zmniejsza się ilość kolagenu, spada kwas hialuronowy,
owal twarzy opada, skóra staje się przesuszona, może
pojawić się łojotok i trądzik, a także rumień, zmarszczki
stają się widoczne – wymienia Aleksandra Markiel, kosmetolog w Klinice Beauty Mazowiecka 13. – Skóra wymaga odpowiedniej podaży tlenu,
białek, węglowodanów i tłuszczów, a więc modyfikacja nawyków żywieniowych może wpłynąć na przywrócenie jej zdrowego wyglądu, również
u kobiet w okresie menopauzy.
Dietę doskonale wspomagają zabiegi, których wybór na każdą z dolegliwości jest naprawdę spory. – Oprócz codziennej pielęgnacji skóra
dojrzała powinna być wspierana zabiegami kosmetycznymi na twarz,
które mają przede wszystkim za zadanie delikatnie ją oczyścić i usunąć
martwe komórki, tak by składniki pielęgnacyjne lepiej się wchłaniały –
radzi Małgorzata Figurska, właścicielka Kliniki Beauty Mazowiecka 13.
– Właściwie każdy zabieg się tu sprawdzi, czy będzie to poprawa owalu
twarzy, gdzie dobrze działa np. miękki lifting albo thermolifting falami
radiowymi, czy kwas hialuronowy, botoks albo mezoterapia igłowa na
zmarszczki; mocno nawilżające zabiegi dla suchej skóry; laser i chemiczne peelingi na przebawienia jak również laser na popękane naczynka czy
Dermapen na zmęczoną skórę. Wybór metod i zabiegów jest duży i każda z pań znajdzie znajdzie dla siebie coś odpowiedniego.
Menopauza zatem to nie przysłowiowy „koniec świata”. To na pewno
idealny czas, by bardziej sie sobą zaopiekować.

ad
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Klinika Beauty Mazowiecka 13
ul. Mazowiecka 13, 70-526 Szczecin
tel./fax (+48) 91 434-73-99
www.beauty.mazowiecka13.com

ALLIANCE

RABAT - dwa pierwsze
zabiegi 100 zł taniej

Blask
non stop
Lśnić i błyszczeć przez cały rok. Budzić się z pięknie rozświetloną buzią.
Utrzymywać efekt świeżej, wypoczętej skóry przez cały dzień. Która
z nas by tak nie chciała? Meso BB Glam to wyjątkowy zabieg, który da
nam ten efekt.

Prezentacja

Straciłem ząb – i co dalej?
Utrata zęba to sytuacja stresująca, która może
przytrafić się na każdym etapie naszego życia.
Dochodzi do niej na skutek rozległego zniszczenia twardych tkanek zęba przez próchnicę,
z powodu chorób przyzębia popularnie
zwanych parodontozą lub choćby w wyniku
wypadku komunikacyjnego lub podczas uprawiania sportu.

W

zabiegu stosujemy serum o nazwie Metrigo Meso BB
Glam. Nasycony w naturalne pigmenty pozwala na uzyskanie efektu niezmywalnego makijażu i trwałego efektu
rozświetlonej skóry. Zawiera również składniki odżywcze
i pielęgnacyjne takie jak wysoko stężony kwas hialuronowy – mówi kosmetolog Małgorzata Jabłońska-Żelepień z gabinetu Od Stóp Do Głów. –
Na pewno nie należy Meso BB Glam mylić z pigmentacją skóry, jak to ma
miejsce przy makijażu permanentnym. Zabieg co prawda utrzymuje się
dość długo, ale trzeba go powtarzać mniej więcej co pół roku.
W czasie zabiegu działa się mikroigłami na dolne warstwy naskórka co
powoduje jego trwałą pigmentację. Nadanie odpowiedniego kolorytu jest stopniowe, a do jego utrwalenia potrzeba ok 3-4 zabiegów. Ze
względu na płytką aplikację zabieg jest całkowicie bezbolesny i nie wymaga czasu rekonwalescencji. W podobny sposób można zadbać o usta.
– Zabieg o nazwie BB Lips zawiera Kissum – delikatnie koloryzujący mikropigment, który podkreśla czerwień wargową, dając efekt pełnych,
pięknie podkreślonych ust – zachwala kosmetolog. – Preparat intensywnie nawilża, odżywia i regeneruje skórę warg. Dostępny jest w 4 kolorach: delikatnego różu, intensywnego różu, czerwieni oraz czerwonego.
Podobnie jak BB Glam potrafi się utrzymać do 6 miesięcy i również jest
świetną alternatywą dla makijażu permanentnego.

BB LIPS oraz BB GLOW
w premierowej cenie 220 zł
ad / Foto: materiały prasowe

Od stóp do głów
70-764 Szczecin
ul. Batalionów Chłopskich 39A
tel. 505 111 690
www.odstopdoglow.com

Braki zębowe, nawet te pojedyncze należy
uzupełnić jak najszybciej od momentu utraty
zęba, może bowiem dojść do niekorzystnych
następstw w całym układzie życia. Zęby sąsiadujące z odcinkiem bezzębnym przechylają
się, obracają, a także „wydłużają” na skutek
braku kontaktu z zębem przeciwstawnym.
Skutkiem braków w uzębieniu są również
zmiany w stawach skroniowo-żuchwowych
prowadzące do ich dysfunkcji takich jak:
trzaski, przeskakiwania głów żuchwy, ból mięśni
twarzy, a nawet ból głowy, którego przyczyn
szukamy zupełnie gdzie indziej, a tymczasem
to właśnie zaburzenia w ustawieniu zębów
mogą być źródłem naszego złego samopoczucia.
Bardzo ważny jest również problem natury
estetycznej.
Współczesna stomatologia daje nam wiele
możliwości odbudowy brakujących zębów,
od najprostszych w postaci miniprotezy do
zaawansowanych technologicznie implantów
zębowych.
Oferujemy konsultacje lekarzy stomatologów
codziennie 8,30 do 19.00; sobota 8.30 do 13.00.
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Szczecin Plac Zwycięstwa 1
www.medicus.szczecin.pl
tel.: 91 434 73 06

Karolina Kędzierska-Kapuza

Katarzyna Ostrowska-Clark

Moda na naturę czy
laktoterroryzm?

W październiku na łamach naszego magazynu ukazał się artykuł pt. „Terror laktacyjny”, który wyszedł spod pióra naszej koleżanki redakcyjnej.
Tekst dotyczył karmienia piersią przez świeżo upieczone mamy, a raczej wolności w wyborze sposobu karmienia dziecka. Autorka opierając się
na własnych doświadczeniach (nie zawsze przyjemnych, takich jak bycie np. pod obstrzałem negatywnych komentarzy), opinii innych mam oraz
wiedzy położnej, konsultantki laktacyjnej i psychologa przedstawiła jasne stanowisko w tej sprawie: moje ciało, moja decyzja a wyeliminowanie
z życia naturalnego karmienia wcale nie ma negatywnego wpływu na rozwój dziecka. Poniżej przedstawiamy polemiczny tekst z naszym, w którym
wypowiadają się specjalistki z zakresu medycyny, promotorki karmienia piersią i jednocześnie mamy.

W

prasie ani telewizji nie widać reklam, których przesłaniem
jest promocja karmienia naturalnego, natomiast otaczają
nas wszechobecne reklamy mieszanek mlecznych oraz
żywności dla niemowląt. To stwarza wrażenie, że szybkie
rozszerzanie diety jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju niemowlęcia. Okazuje się, że zgodnie z zaleceniami WHO w 6 miesiącu życia dziecko wyłącznie piersią karmi jedynie 4-9% Polek. Ogólnopolskie badania
pokazują, że odsetek mam w ogóle karmiących jeszcze piersią w 6 miesiącu życia (niemowlęta z już rozszerzoną dietą) jest niesatysfakcjonujący i wynosi około 68%. Należy domyślać się, że przyczyną takiej sytuacji
w Polsce jest wciąż zbyt słaba lub niewłaściwa promocja karmienia piersią oraz silne lobby firm produkujących mleko modyfikowane i żywność
dla niemowląt.
– Młoda matka jest terroryzowana. Ja 24 lata temu rodząc swojego
pierwszego syna też tak się czułam. Babcie, ciocie, sąsiadki wszystkie
mi udzielały dobrych rad. Tylko nie było wtedy internetu i trochę było
prościej bo tych rad było po prostu mniej. I każdy był znany osobiście
a nie teraz jak w sieci może pozostać anonimowy i nigdy nie ponieść
konsekwencji za swoją wypowiedź. To nie prawda, że kobiety w szkole
rodzenia dostają informacje, że poród ma być przeżyciem pełnym uniesień i nie można się go bać. Osobiście nie znam kobiety, która w pierw-
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szej ciąży nie bałaby się porodu. Poród może być uniesieniem i jest, ale
jest też wysiłek, ból, czasami zwątpienie. Kobiety mają w dzisiejszych
czasach komfort, bo mogą korzystać z edukacji przedporodowej prowadzonej przez położne w ramach NFZ. I to one, położne a nie inne obce
i anonimowe kobiety są prawdziwym wsparciem dla kobiet w połogu.
– mówi Magdalena Zawadzka, dyplomowana położna, doradca laktacyjny, mama 3 dzieci. – Wyłączne karmienie piersią bądź ściągniętym
przy pomocy laktatora mlekiem mamy to uznany na całym świecie złoty
standard żywienia niemowląt do 6 miesiąca życia. Zupełnie niepotrzebnie mamy próbują rozszerzać dietę w 4 miesiącu życia niemowlęcia,
wbrew zaleceniom WHO. Ja zawsze podkreślam, że to rodzice dokonują
wyboru żywienia swojego dziecka, ale ma on być świadomy. Świadomy,
czyli poparty aktualną wiedzą medyczną. I według tej wiedzy karmienie
piersią to jedyny optymalny sposób żywienia niemowląt. Jeżeli kobieta
nie chce karmić to ja szanuję jej decyzję. Kilka razy pomagałam hamować laktację, bo było to za trudne dla danej mamy. Nie oceniam, lecz
wspieram. Profesjonalna pomoc laktacyjna jest udzielana już na etapie
przygotowania do porodu, w szkole rodzenia. Następnie na oddziale położniczym, po urodzeniu noworodka. Chodzi o to, aby po taką pomoc
profesjonalisty sięgnąć, aby młoda matka nie szukała odpowiedzi na forach, gdzie pełno jest sprzecznych i często nieprawdziwych informacji
powodujących jedynie poczucie winy i własnej niedoskonałości.

Magdalena Zawadzka

O edukacji wspomina także Nina Kwaśniewska promotorka karmienia
piersią, Fundacja Macierzanka, mama 2 dzieci: – Od 2012 roku jestem zaangażowana w promowanie karmienia piersią – przede wszystkim jako
mama – a od 2014 roku jako wiceprezes Fundacji Macierzanka, która
statutowo zajmuje się wsparciem karmienia naturalnego. Macierzanka
jest miejscem, w którym przygotowujemy kobiety do porodu i karmienia
naturalnego. Nasze cele to przede wszystkim edukacja i wsparcie – dwa
filary, które dają kobietom dobry start w karmienie piersią i macierzyństwo – mówi. – Moja praca – jako promotorki karmienia piersią – to przede
wszystkim niemedyczne wsparcie, nauka i szerzenie wiedzy o laktacji. To
także moja misja! Rozumiem i respektuję wybór kobiet dotyczący sposobu karmienia dziecka. Uważam jednak, że tylko wtedy możemy mówić
o niezależnym wyborze, jeśli jest on poprzedzony rzetelną wiedzą dotyczącą korzyści wynikających z karmienia piersią, nie tyle dla dziecka,
ale… przede wszystkim dla matki. Mamy relatywizm laktacyjny – ciągłe
rozmywanie i deprecjonowanie rangi karmienia piersią i roli kobiety karmiącej, sprowadzanie dyskusji o karmieniu piersią do debaty o tym, czy
wypada lub można karmić publicznie, zupełnie zapominając o tym, że jest
to inwestycja w zdrowe społeczeństwo, bez wydawania ogromnych sum
na programy profilaktyczne. Często będące jedynie profilaktyką wtórną.
Nie ma terroru laktacyjnego, tak samo jak nie ma wsparcia laktacyjnego.
Polki chcą karmić piersią i ponad 90% kobiet zaczyna swoje macierzyństwo z dzieckiem przy piersi, ale już tylko 1. na 3. dzieci w wieku do 6.
miesięcy jest karmionych piersią. Gdyby istniał terror laktacyjny i gdyby
istniało wsparcie laktacyjne – powyższe dane były zupełnie inne.
Ważną przyczyną takiej sytuacji jest również fakt, ze poradnictwo laktacyjne nie jest finansowane ze środków publicznych. Każdy noworodek
a szczególnie wcześniak powinien być karmiony mlekiem mamy a w sytuacji, gdy z ważnych powodów jest to niemożliwe, można skorzystać
z Banku Mleka Kobiecego. – Po urodzeniu pierwszego syna okazało się,
że mleka mam aż nadto. Nadmiar systematycznie gromadziłam w zamrażarce, niestety syn nie chciał pić tak przechowywanego mleka, nie
było też sytuacji, w której moje zdrowie nie pozwoliłoby mi karmić piersią, nie było więc konieczności, by skorzystać ze ściągniętego wcześniej
pokarmu. Kilkanaście lat temu na terenie województwa zachodniopomorskiego nie było żadnej instytucji, która chciałaby przyjąć i podać
moje mleko innym dzieciom, które nie mogły być karmione mlekiem własnej mamy. Zatem cały zapas niestety się zmarnował i musiałam wszystko wyrzucić.- opowiada Karolina Kędzierska-Kapuza, specjalista chorób
wewnętrznych, nefrologii i transplantologii, dr hab. n. med., mama 2 synów. – Gdy urodziłam młodszego synka moja laktacja nie była już tak

Nina Kwaśniewska

obfita jak za pierwszym razem, ale i tak mleka mogłoby wystarczyć na
podzielenie się nim z innym maluchem. Pod koniec 8. miesiąca karmienia
piersią, kiedy Bank Mleka Kobiecego w Szczecinie został otwarty, zgłosiłam swoją chęć zostania honorową dawczynią mleka. Bardzo sprawnie i szybko udało się załatwić formalności oraz przejść pozytywnie
wszystkie badania kwalifikujące. Systematyczne podłączanie do laktatora sprawiło, że intensywniej stymulowałam produkcję mleka i przedłużyłam okres karmienia piersią mojego młodszego synka do ponad 12
miesięcy. Zamrożone i przekazane przeze mnie do banku mleko dobrze
służyło wcześniakom urodzonym w szpitalu na Pomorzanach.
Głos w sprawie zabrała także Katarzyna Ostrowska-Clark, specjalista
chirurgii, dr n. medycznych, mama 3 dzieci, która przedstawiła sytuację
kobiet po zabiegach piersi w ramach chirurgii estetycznej: – Operacje z zakresu chirurgii estetycznej piersi mogą, ale nie muszą przeszkadzać w karmieniu piersią. Samo powiększenie z użyciem implantów silikonowych
przy włożeniu ich pod powięź lub pod mięsień piersiowy zupełnie w tym
nie przeszkadzają, także panie po takim zabiegu nie powinny obawiać się
problemów z laktacją – wyznaje. – W przypadku zmniejszenia biustu, plastyki piersi (mastopeksji) ta sytuacja może wyglądać trochę inaczej. Czasem część przewodów wyprowadzających mleko może ulec przecięciu
podczas operacji. Może się okazać, że tylko część przewodów odprowadzających pokarm może być czynna. Już 150ml mleka dziennie zapewnia
dziecku odpowiednią ilość immunoglobin. Tą ilością jesteśmy w stanie
wspomóc naturalną odporność u niemowlęcia. Nie zmienia to faktu, że
decydując się na taki zabieg należy liczyć się z ryzykiem niemożności karmienia piersią. Myślę jednak, że pomimo tego należy zachęcać pacjentki
do prób karmienia. Gdyby okazało się to zbyt trudne można wspomóc się
wtedy lekami zatrzymującymi laktację. Operacje chirurgiczne piersi nie
stanowią całkowitej bariery dla kobiet chcących karmić swoje dzieci.
Podsumowując, faktem jest, że świata nie zmienimy i że informacje
o karmieniu piersią będą nadal czerpane z internetowych forów i grup.
Natomiast chodzi o to żeby każda młoda mama miała świadomość, że
wszystkie te „porady” może szybko i bezproblemowo zweryfikować
„w realu” u profesjonalisty – położnej, pediatry, czy doradcy laktacyjnego. Wtedy będzie mogła zachować krytycyzm wobec wiedzy zdobytej
w elektronicznych źródłach informacji, i terror laktacyjny nie będzie już
taki straszny.

Autor: Karolina Kędzierska-Kapuza
Redagowała: Anata Dolega/ Foto: materiały prasowe
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Piękne i zdrowe
włosy od zaraz

Mamy świetną wiadomość dla pań, które marzą o tym, by ograniczyć codzienną stylizację włosów do minimum! HS3 to nowość we fryzjerskim
świecie, która zdobywa serca coraz większej liczby klientek salonów urody. Zabieg jest innowacyjną kuracją, stworzoną w 90% z naturalnych
składników.

J

ak działa zabieg i jakie daje efekty? Spytaliśmy o to stylistkę z salonu Ernest Kawa Hairdesigner. – HS3 to ekskluzywny zabieg pielęgnacji włosów, zawierający keratynę kaszmirową. Przede wszystkim
wygładza, mocno odbudowuje i nawilża pasma – wyjaśnia stylistka
Lesya Czajka.

Kaszmir regeneruje zniszczone włosy, zapobiega ich elektryzowaniu się
oraz dodaje im objętości. Sprawia, że stają się nie tylko zdrowe, lśniące,
ale też uporządkowane. Kreatyna to białko, zawierające witaminy i aminokwasy, które pozytywnie wpływają na wewnętrzną kondycję pasm.
Przywraca włosom odpowiedni poziom nawilżenia oraz sprawia, że stają
się trwalsze oraz mocniejsze.
Zabieg wnika głęboko we wnętrze włosa i odbudowuje w nim wiązania
keratynowe. Pogrubia oraz wypełnia pasma, jednocześnie ich nie obciążając, dlatego jest idealny dla cienkich, matowych czy łamliwych pasm.
Dogłębnie je odżywia oraz niweluje efekt puszenia i elektryzowania się
włosów. Wyrównuje, a także wygładza strukturę zniszczonych pasm.
Dodatkowo, regeneruje łuskę pasm po farbowaniu, rozjaśnianiu lub dekoloryzacji. Kuracja HS3 może więc znacząco poprawić kondycję włosów, dzięki czemu będą one podatniejsze na dalsze zabiegi fryzjerskie.
– HS3 jest idealną pielęgnacją dla wszystkich rodzajów włosów. Podkreśla ich naturalne piękno, dodaje im elastyczności i sprawia, że łatwiej się
modelują. Wypełnia delikatne pasma oraz eliminuje elektryzowanie się
cienkich włosów. Sprawia, że proste stają się bardziej wygładzone, a kręcone uzyskują większą sprężystość i mniej się puszą – mówi stylistka.
A jak wygląda sam zabieg? Stylistka z salonu Ernest Kawa Hairdesigner
zapewnia, że jest bardzo prosty i przyjemny. Trwa od 1 do 1,5 godziny,
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a fryzjer dostosowuje go do rodzaju oraz indywidualnych potrzeb klienta. – Myjemy włosy, nakładamy produkt, suszymy i modelujemy pasma.
Odczekujemy chwilę, by produkt wniknął w strukturę włosa. A później…
wypuszczamy klientkę z salonu z ładnymi, pięknymi, o wiele zdrowszymi
pasmami. Efekt utrzymuje się około 2-3 miesięcy, a zabieg najlepiej wykonywać co kwartał – mówi z uśmiechem Lesya.
Włosy po zabiegu można umyć już następnego dnia. Niektórzy styliści
fryzur zalecają jednak, by odczekać od 36 do 48 godzin, by lepiej utrwalić
rezultaty pielęgnacji w salonie. Dla podtrzymania efektu zaleca się też
stosowanie szamponu, odżywki oraz serum Bioactive HS3. Dodatkowo,
ostatni z produktów wzbogacony jest o olejek arganowy, który nazywa
się często „marokańskim złotem”, gdyż ma szereg właściwości pielęgnujących, w tym: regenerujące, naprawcze, a także nabłyszczające. Olejek
dzięki temu doskonale wspomaga pielęgnację kreatyną kaszmirową,
a cała seria produktów świetnie uzupełnią kurację oraz znacznie przedłuża efekt działania zabiegu fryzjerskiego.
– Co najważniejsze – podkreśla Lesya. – HS3 jest bezpieczne dla włosa,
nie obciąża go, ani nie zmienia jego struktury. Zabieg pozwala do minimum ograniczyć codzienną stylizację fryzury i jednocześnie wspiera pasma od środka, odbudowując oraz regenerując je od wewnątrz. W skrócie: zabieg HS3 łączy efekt dogłębnej pielęgnacji z modelowaniem, które
utrzymuje się około trzech miesięcy. Kuracja jest więc idealnym rozwiązaniem dla pań, które chcą codziennie mieć ładną fryzurę, jednocześnie
nie poświęcając jej zbyt wiele czasu.

Autor: Karolina Wysocka / Foto: Materiały prasowe
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Prezentacja

W poszukiwaniu ideału
Ideał piękna możemy określić jako indywidualne postrzeganie urody. Promowana w mediach modelka ma bardzo szczupłą sylwetkę i „wyprasowaną”
do granic możliwości twarz. W prasie drukowanej dodatkowo poddana jest obróbce przez grafików. Czy taki ideał piękna jest w zasięgu pacjentki,
która przychodzi do gabinetu? Czy faktycznie najnowsze sprzęty wystarczą, aby spełnić jej oczekiwania? O kompleksowym podejściu do piękna oraz
świadomości pacjentów opowiadają Agnieszka Marosz, kosmetolog i Krzysztof Marosz, lekarz medycyny estetycznej.
Czy spełniacie Państwo jak za dotknięciem magicznej różdżki oczekiwania swoich pacjentów?
Zdarza się, że przychodzą do nas pacjentki ze zdjęciem znanej osoby
i oznajmiają „chcę tak wyglądać”. Nasze doświadczenie pozwala nam na
dogłębną weryfikację tych oczekiwań. Nie ma jednego złotego środka
dla wszystkich kobiet i mężczyzn. Od lat naszą ideą jest indywidualne
podejście i to jest nasz priorytet. W ten sposób podchodzimy do naszych pacjentów, co w dużym stopniu spotyka się z uznaniem. Spełniamy oczekiwania, ale w nieco innej formie niż zakładali to pacjenci wybierając nasz gabinet.

Nie zawsze też chodzi wyłącznie o wygląd fizyczny. Poprawa kondycji
psychicznej, podbudowanie i podniesienie samoświadomości również
leży w naszym obszarze działań.

Czy na przestrzeni lat zmieniła się świadomość osób korzystających
z usług medycyny estetycznej i kosmetologii?
Zmieniła się diametralnie. Dostępność różnorodnych ofert gabinetów
jest tak ogromna, że pacjenci właściwie zostali zmuszeni do ich dogłębnej analizy. Naturalną rzeczą jest to, że każdy z nas chce oddać się w ręce
profesjonalisty. W dobie rozwiniętych treści internetowych, informacje
na temat kariery zawodowej, kwalifikacji czy kursów są podane na tacy.
Czy w takich przypadkach, kiedy widzą Państwo, iż nie ma takiej Cieszy nas świadomy wybór dokonany przez pacjenta. Niejednokrotnie
możliwości, aby osiągnąć wymarzony, niejednokrotnie przerysowa- się zdarza, że przychodzą do nas osoby pierwszy raz z dokładną informany ideał, odsyłacie pacjentów z tzw. kwitkiem?
cją np. jakim kwasem chciałyby mieć dokonaną korektę.
Podstawą w relacji jest zaufanie. Odpowiednio przeprowadzony wywiad, omówienie możliwości, realnych efektów daje nam możliwość I co w takim przypadku odpowiada doktor?
do szczerej konwersacji. Porównywanie swojego wyglądu do gwiazdy Przeprowadzam obszerny wywiad, diagnozuję problem i zapotrzebowaczy nawet koleżanki ma się nijak do rzeczywistości. Różne tryby życia, nie. W konsekwencji różnie wygląda weryfikacja wybranych zabiegów.
dieta, choroby czy problemy skórne mają wpływ na całokształt wyglą- Staram się tak uzasadnić moją propozycję, aby pacjent był pewien, że
du. My patrzymy z perspektywy problemu, natomiast pacjenci przez jest to dla niego najlepsza opcja. Zaufanie i bezpieczeństwo to podstapryzmat rezultatów. Dla nich celem jest osiągnięcie efektu liftingu na- wa.
tomiast z naszej strony jest to wieloetapowe działanie mające na celu
przywrócenie odpowiedniej funkcjonalności skóry. Oczywiście, jeżeli wi- Dziękuję za rozmowę.
dzimy, że z danym problemem może poradzić sobie tylko inny specjalista
Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska
np. chirurgii plastycznej, odsyłamy na dalsze konsultacje.
W takim razie, jaki ideał urody propagujecie w swoich działaniach?
Zdecydowanie jesteśmy zwolennikami naturalności, delikatnego podkreślenia urody. Antyreklamą byłby nasz pacjent z nieproporcjonalnymi
ustami czy nadmiernie wypełnionymi policzkami. W każdej kobiecie
jak i mężczyźnie drzemie piękno, trzeba je tylko wydobyć i podkreślić.
W naszej dziedzinie nie chodzi tylko o klasyczne upiększanie, ale również o usuwanie, redukowanie problemów. Widoczne naczynia, przebarwienia czy blizny spędzają nie jednej osobie sen z powiek.

Marosz Gabinety Medycyny
Estetycznej i Kosmetologii
ul. Kazimierska 2G/2, 71-043 Szczecin
tel. +48 691 504 423
www.drmarosz.pl, www.agnieszka-marosz.pl
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Wisienka
na torcie

Utrata piersi to dla większości kobiet duża strata nie tylko natury fizycznej, ale też emocjonalnej. Po mastektomii i wygranej z chorobą, trzeba
się jeszcze zmierzyć ze zmianą wyglądu. Wtedy z pomocą przychodzi zabieg rekonstrukcji piersi, a następnie, już na samym końcu drogi do nowej
siebie – odtworzenia brodawki. Dzięki niemu powraca nie tylko estetyczny wygląd, ale też zdrowie psychiczne.

W

Każda brodawka się liczy

– Zabieg przeprowadza się ze znieczuleniem w kremie, jest praktycznie bezbolesny i wykonywany maszyną do pigmentacji. Trwa od 45
minut do 1,5 godziny, w zależności od tego, czy rekonstruowana jest
jedna brodawka, czy obie. Dodatkowo, okres rekonwalescencji nie jest
uciążliwy, musi się tylko wygoić naskórek – wyjaśnia Sylwia Dobrowolska.

Pani Sylwia wraz ze wspólniczką Sylwią Nawrot stworzyły technikę AmazINK areola i od lat pracują z kobietami po mastektomii oraz rekonstrukcji piersi. Zainicjowały wspólnie ruch Every Nipple Counts (tłum. każda
brodawka się liczy). Bezpłatnie pomagają kobietom w Polsce i poza
granicami naszego kraju. Zajmują się jednak nie tylko rekonstrukcją, ale
też szkolą oraz dają wykłady zainteresowanym ich autorską techniką na
całym świecie. Warto też podkreślić, że od początku działalności obie
współpracują ze środowiskiem medycznym.

Aby osiągnąć zadowalający rezultat potrzebne są dwie sesje. Najpierw
zabieg główny, a po 4 tygodniach tzw. dopigmentowanie. Odtworzeniu
brodawki najlepiej poddać się 6 miesięcy po rekonstrukcji piersi. Warto
też zaznaczyć, że ta metoda może pomóc nie tylko kobietom po mastektomii! Mikropigmentacja sprawdzi się także u pań, które utraciły brodawkę w wyniku urazu lub mają ją zniekształconą. Zabieg może pomóc
również osobom cierpiącym na bielactwo, po poparzeniach czy liftingu
piersi.

Nowe życie biustu

Kobieta z tatuażem na piersi

Sylwia Dobrowolska zabieg odtworzenia brodawki metodą mikropigmentacji nazywa pieszczotliwie – wisienką na torcie. Narysowanie brodawki to dla wielu kobiet ostatni etap rekonstrukcji piersi po ich amputacji. Zamyka proces zarówno dla pacjentki, jak i lekarza. Co więcej, ma
ogromne znaczenie dla fizyczności oraz psychiki kobiety. Czym więc dokładnie jest mikropigmentacja brodawki piersiowej? Jak wygląda zabieg?
To rodzaj tatuażu lub makijażu permanentnego, który imituje otoczkę
brodawki.

Wykonanie niechirurgicznej rekonstrukcji brodawki wymaga umiejętności, cierpliwości oraz wrażliwości, jednak trud włożony w zabieg się opłaca. Mikropigmentacja pomaga pacjentkom odbudować nie tylko urodę,
ale i pewność siebie.

Polsce w sposób niechirurgiczny można zrekonstruować
brodawkę dzięki metodzie mikropigmentacji w trójwymiarze, której pionierką jest Sylwia Dobrowolska, rok temu
nominowana w plebiscycie „Szczecinianka roku 2017”.
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– Panie po zabiegu czują się kompletne, często zmieniają swoje życie,
a nawet zapominają o tym, że były chore. Odcinają się od tego, co było –
z wzruszeniem mówi Sylwia Dobrowolska.

Odtworzenie piersi przywraca kobietom po trudnych przejściach poczu- W takich chwilach Sylwia Dobrowolska tym bardziej czuje się dumna
cie kobiecości oraz dobre samopoczucie. Pozwala im ruszyć z miejsca z motta „Dążenie do doskonałości w odtwarzaniu natury”, jakie przyi znów cieszyć się życiem. Wzruszenie na widok zrekonstruowanej bro- świeca jej działaniom.
dawki oraz słowa pacjentek, które wtedy padają, dają zaś twórczyniom
techniki AmazINK areola siłę do kontynuowania swojej działalności.
Autor: Karolina Wysocka / Foto: Adam Dudek
reklama

dr n. med. Piotr Zawodny

Specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej,
certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Ekspert radzi
Witam, jestem zainteresowana nieinwazyjnym zabiegiem na twarz.
Mam 30 lat, moja skóra ma tendencję do przesuszania się, ale jednocześnie w okolicy nosa i brody mam drobne zaskórniki. Kiedyś obszary te intensywnie oczyszczałam manualnie, niestety doprowadziło to do ciągłego zapychania się porów i nawracania problemu.
Teraz unikam wyciskania. Czy zabieg Aquapure jest dobrym rozwiązaniem dla mojej cery? Czy uzyskam efekt odświeżenia?
Aquapure to rzeczywiście zabieg nieinwazyjny, który przynosi natychmiastowe efekty. Skóra wygląda świeżo i czysto, bezpośrednio po zabiegu można nałożyć makijaż. Zabieg dedykowany jest dla każdego typu
cery. Skóry trądzikowej w celu oczyszczenia i zredukowania nadmiaru
sebum, do cery wrażliwej i naczyniowej jako delikatny peeling oraz intensywne nawilżenie i regeneracja, do cery szarej i zmęczonej, aby odzyskała
blask. Do zabiegu oprócz hydropeelingu próżniowego wykorzystuje się
też różne preparaty dedykowane do różnych typów skóry, dlatego zabieg
dobierany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta. Zabieg oczyszcza
zanieczyszczone pory, delikatnie złuszcza, nawilża i dostarcza skórze
niezbędnych składników w postaci witamin, antyoksydantów i mikroelementów. Nie podrażnia i nie powoduje zaczerwienienia. Doskonale
sprawdza się w monoterapii jak również w zabiegach skojarzonych: laseroterapii, zabiegach termicznych, mezoterapii czy infuzji tlenowej.

Pani Katarzyno, tak jak Pani zauważyła z wiekiem skóra traci jędrność
w wyniku spadku zawartości kolagenu i elastyny w skórze. Zaczynają
pojawiać się zmarszczki i bruzdy, skóra staje się coraz bardziej podatna
na działanie siły grawitacji. Istnieje wiele nieinwazyjnych metod, które
w skuteczny sposób mogą powstrzymać te procesy. Do takich metod
odmładzania skóry należy thermolifting Zaffiro lub Peeleve. Urządzenie
Zaffiro emituje światło podczerwone (IR) o specjalnie dobranej częstotliwości fali, powodując jednolite i stopniowe rozgrzanie głębokich warstw
skóry właściwej ze stałym ochronnym chłodzeniem. W efekcie pobudzone zostają fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych, dzięki czemu skóra staje się zagęszczona i ściągnięta, zwiększa się jej napięcie i elastyczność. Kolejną świetną metodą na odmłodzenie, zyskanie
świeżej i promiennej skóry jest wykorzystanie energii o częstotliwości
fal radiowych (RF) Peeleve. Urządzenie emitujące energię RF ogrzewa
i modyfikuje budowę naszej skóry oraz tkanki znajdujące się pod nią.
W rezultacie skóra po zabiegu zyskuje efekt liftingu, a owal twarzy ulega
znacznej poprawie.

Zarówno światło podczerwone, jak i fala radiowa są skutecznymi i bezinwazyjnymi metodami, które pomogłyby Pani poprawić owal twarzy
oraz przywrócić skórze jędrność i blask. Jednak aby odpowiednio dobrać terapię najlepiej udać się na konsultację ze specjalistą, który oceni
Dzień Dobry. Mam na imię Katarzyna, w tym roku skończyłam 40 stan skóry i zaleci odpowiedni program działania oraz ilość zabiegów by
lat. Zauważyłam, że moja skóra ostatnio traci jędrność, a owal twa- osiągnąć oczekiwane efekty.
rzy jest coraz mniej wyraźny, przez co twarz wygląda na zmęczoną.
Doktorze, czy są nieinwazyjne metody, które poprawiłyby napięcie Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas: redakcja@eprestiz.pl
mojej skóry?
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17.11.18
godz.16:30 i 19:30
Opera na Zamku w Szczecinie

8.12.18
godz.16:30 i 19:30
Opera na Zamku w Szczecinie

Bilety do nabycia:
bilety.fm
CIKiT na Zamku
kupbilecik.pl
www.intermedium.szczecin.pl
oraz tel.600 651 732
Zapraszamy na naszego
FB Intermedium - Teatr i Wydarzenia Rozrywkowe
2.03.2019
godz. 17.00 i 19.15
Teatr Lalek PLECIUGA w Szczecinie

Od oszczędzania
do sukcesji
– jak zbudować

plan finansowy

Niedawno w Szczecinie nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami bank Citi Handlowy otworzył w biurowcu Oxygen nowy oddział dla klientów
zamożnych. O tym, w co inwestują Polacy, jak dba o klienta, usługach concierge i co zrobić z 3 milionami złotych, rozmawiamy z Anną Górecką,
Dyrektorem Regionalnym Segmentu Klientów Zamożnych w szczecińskim oddziale Citi Handlowy.

P

ięć gwiazdek w rankingu bankowości prywatnej magazynu
„Forbes” za rok 2015, 2016, 2017 i 2018. Pierwsze miejsce
w kategoriach: „Najlepsza oferta private banking w Polsce” i „Najlepsza oferta dla klientów globalnych w Polsce”
w rankingu Euromoney „Private Banking and Wealth Management
2018”. Na czym polega sukces Państwa banku?
Kluczem do sukcesu są ludzie, z którymi pracujemy i którzy są największą wartością Citi Handlowy. Dzięki profesjonalnej obsłudze
i zaangażowaniu całego zespołu Citigold tworzymy wartość dla
naszych najbardziej wymagających klientów. Codziennie wsparcie
w zarządzaniu finansami zapewnia osobisty opiekun oraz zespół
profesjonalnych ekspertów, dzięki którym klienci mogą skorzystać
z kompleksowej oferty produktów i usług rynku kapitałowego, w tym
z usługi doradztwa inwestycyjnego na rynku akcji zagranicznych
z ponad 20 światowych giełd.
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Podjęcie decyzji o zaangażowaniu inwestycyjnym to nie zawsze
prosta sprawa. Jacy eksperci wspierają klienta w tym procesie?
Finanse osobiste to kompleksowy temat i obejmuje wiele wątków: od
tematu oszczędzania przez inwestowanie aż po kwestie ubezpieczeń
i dziedziczenia. Na bazie naszych doświadczeń – i potrzeb naszych
klientów – identyfikujemy trzy kluczowe obszary wsparcia: doradztwo
inwestycyjne, rozwiązania walutowe i sukcesja majątku. Dyrektor Inwestycyjny, który współpracuje z Osobistym Opiekunem opracowuje
wspólnie z Klientem indywidualną strategię inwestycyjną, dostarczając niezbędny materiał analityczny pomocny w procesie decyzyjnym.
W każdym oddziale Citigold do dyspozycji klientów pozostaje Ekspert
ds. rynków walutowych, który oferuje rozwiązania walutowe w tym
wymianę walut z poziomem kursów porównywalnym do kantorów internetowych oraz inwestycje dwuwalutowe. Menedżer ds. Rozwiązań

W takim razie przychodzę do Państwa banku z dużym kapitałem do
zainwestowania i co dalej?
Nasza relacja bazuje na zrozumieniu potrzeb, okoliczności życiowych
i celów, jakie stoją przed naszym klientem. Dlatego w pierwszej kolejności klient, poznaje swojego potencjalnego osobistego opiekuna – w czasie rozmowy ustalane są oczekiwania oraz przedstawiany
wstępna strategia i plan współpracy. Następnie klient poznaje każdego
z dedykowanych mu ekspertów i obszar finansowy, w którym dany ekspert będzie służy za przewodnika. Dzięki współpracy z tak szerokim
gronem specjalistów klient zyskuje dostęp do bezpłatnej usługi Doradztwa Inwestycyjnego, dzięki której może zbudować portfel inwestycyjny
dopasowany do indywidualnych potrzeb.
Z jakich rodzajów inwestycji mogę skorzystać jako indywidualny
klient?
To, co nas wyróżnia, to dostęp do oferty zagranicznych towarzystw
funduszy inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę globalny charakter grupy
kapitałowej Citi, jesteśmy w stanie dostarczyć niemalże każdy produkt
oparty o instrument bazowy wedle życzenia klienta. Oczywiście, nie
będzie niczym zaskakującym, że takie działanie wymaga odpowiedni
go zaangażowania kapitałowego. Przewagą konkurencyjną jest usługa
doradztwa inwestycyjnego w zakresie akcji na rynkach zagranicznych,
które klient może nabyć za pośrednictwem naszego Domu Maklerski go.
W procesie tworzenia portfela inwestycyjnego dodatkowo klienci mogą
skorzystać z oferty obligacji skarbowych zarówno Rzeczypospolitej, jak
i innych krajów oraz oferty obligacji korporacyjnych z rynku krajowego
oraz rynków zagranicznych denominowanych w walutach obcych.
Czy jest jedna sprawdzona metoda na inwestowanie?
Proces inwestowania zależy od wielu czynników, takich jak horyzont
czasowy, apetyt na ryzyko czy oczekiwania. Każdy inwestor stawia
sobie indywidualne cele. Każde rozwiązanie inwestycyjne jest więc
poprzedzone badaniem profilu klienta. Ważne w inwestowaniu jest niwelowanie emocji w procesie decyzyjnym. To też jest rolą osobistego
doradcy klienta.

Anna Górecka

Jak wygląda oferta banku dla klienta, który ma miesięczne saldo na
poziomie 300 tysięcy złotych, a jak dla tych, których aktywa wynoszą ponad 3 miliony? Co wchodzi w zakres proponowanej oferty?
Citigold to propozycja dla klientów z miesięcznym saldem minimum
300 tysięcy złotych na dowolnych rachunkach. W ramach konta Citigold klienci otrzymują m.in. profesjonalną pomoc zespołu ekspertów,
dostęp do szerokiej palety produktów finansowych na preferencyjnych
warunkach, analizy i informacje o rynkach oraz płatności bez kosztów
przewalutowania. W ramach globalnych przywilejów udostępniony
program Citi Specials, który oferuje wyjątkowe rabaty, nagrody i nie-

Ubezpieczeniowych oferuje naszym klientom przeprowadzanie analiz
w zakresie sukcesji majątku, tj. świadomego i niezakłóconego przekazywania majątku w razie śmierci jego właściciela. Specjalista w oparciu
o przeprowadzoną z klientem analizę potrzeb, tworzy rozwiązania inwestycyjne i ubezpieczeniowe, które m.in. mają za zadanie maksymalnie skrócić proces dziedziczenia, zapobiec zablokowaniu i utracie majątku oraz zabezpieczyć płynność finansową najbliższych w najbardziej
newralgicznym momencie, jakim jest utrata kogoś bliskiego lub nieprzewidziane zdarzenie losowe.
Wśród ekspertów mam do dyspozycji również Doradcę Walutowego.
Ekspert ds. Rynków Walutowych zajmuje się bieżącą analizą rynku walutowego. Dzięki jego obecności możemy lokalnie ustalać kursy walut
za pośrednictwem dedykowanej linii telefonicznej. Podsumowaniem
oferty walutowej są unikatowe inwestycje dwuwalutowe, dla walut
takich jak USD, EUR, CHF, GBP i PLN. Jest to narzędzie finansowe dla
inwestorów, którzy mogą w krótkim czasie uzyskać atrakcyjną stopę
zwrotu z inwestycji. Klient może uzyskać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian za akceptację określonego poziomu
ryzyka walutowego.
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spodzianki przy płatnościach kartą. Citi Private Client mogą liczyć na
specjalne zniżki i benefity niedostępne dla pozostałych klientów, np.
Citigold Lounge Pass zapewnia bezpłatny wstęp do saloników VIP na
największych lotniskach w Polsce dwa razy w miesiącu. Citigold Private Client to prestiżowa oferta dla osób poszukujących indywidualnego
podejścia do zarządzania finansami. Kierujemy ją do osób, które zdecydują się utrzymywać średnie saldo na poziomie minimum 3 mln złotych.
Karta debetowa World Elite Debit Mastercard dedykowana jest dla konta Citigold Private Client. Klienci, którzy ją posiadają, mają szereg przywilejów m.in. nielimitowaną liczbę wejść do saloników partnerskich
executive lounge na ponad 700 lotniskach całego świata, bezpłatne
ubezpieczenie podróżne oraz obsługę concierge.
Na czym polegają wspomniane usługi concierge?
Klient, w czasie jednej rozmowy telefonicznej, jest w stanie załatwić
niemalże wszystko. Usługa concierge obejmuje takie świadczenia jak:
dostarczenie towarów pod wskazany adres (np. kwiaty, zakupy, prezenty itp), organizację wypoczynku w wybranym przez klienta miejscu ( np.
hotel, pensjonat, wycieczka w biurze podróży), organizację opiekunki
do dzieci albo innej pomocy domowej, organizację przeglądu samochodu „door to door”, rezerwację i dostarczenie biletów na imprezy kulturalne, sportowe.
Wygodna bankowość online, nowoczesny i wygodny panel inwestycyjny z dostępem do zagranicznych giełd. Czy nowoczesne technologie zastąpią tradycyjną bankowość?
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Na pewno będą stanowiły coraz bardziej istotny sposób komunikacji
z bankiem – dla wielu z nas to już naturalny i codzienny kanały, przez
który się porozumiewamy. Zwróćmy uwagę, że we wspieraniu klienta
zamożnego w jego dążeniach finansowych wciąż pierwszoplanową rolę
odgrywają relacje. Nowoczesne technologie usprawniają procesy, wpływają na szybkość obsługi, skracają dystans w wykonaniu wielu czynności bankowych, jednak nie są w stanie zastąpić rozmowy z zaufanym
partnerem.
Niedawno otworzyliście nowy oddział banku w Szczecinie.
Działamy według maksymy: „Be the best for our clients”. W ramach
szczecińskiej jednostki dostarczamy klientom standard obsługi
tożsamy dla wszystkich oddziałów Citigold w kraju. Klienci mogą
w Szczecinie korzystać z wielowymiarowego wsparcia zespołów odpowiedzialnych za analizę sytuacji rynkowej, rynku walutowego czy
też kwestii sukcesji majątku. Warto zwrócić uwagę, że na rynku tego
typu zespoły wsparcia są scentralizowane. W Citi Handlowy wierzymy, że myślenie globalne powinno przekładać się na działania
o charakterze lokalnym. W Szczecinie każdy klient może liczyć na jednakowo wysoki, globalny standard obsługi. Zapraszamy na rozmowę przy
kawie do nowego oddziału Citi Handlowy w naszym mieście.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Jarek Jaworski

Programiści ze Szczecina
podbijają świat
Branża telewizyjna, samochodowa, rozrywkowa, medyczna, telefonie komórkowe i wiele innych obszarów obsługiwanych jest przez nasze lokalne
firmy IT. Aplikacje i systemy przygotowywane przez szczecińskich programistów wykorzystywane są przez największe światowe firmy. Specjaliści
z naszego miasta bez kompleksów współpracują z biznesem z Doliny Krzemowej i są cenionymi specjalistami na całym świecie.

I

T idzie w świat

Rozwój branży w Szczecinie jest bardzo duży i daje ogromne możliwości zarówno dla doświadczonych już programistów, jak i studentów. Wystarczy wejść na dowolną stronę z ogłoszeniami o pracę, żeby
przekonać się jak szeroki jest rynek IT w Szczecinie. Miasto prowadzi
własne programy zachęcające do kształcenia się w kierunkach ścisłych,
co owocuje coraz ciekawszymi projektami realizowanymi przez lokalne
firmy. Nowatorskie projekty nie zawsze mogą być szeroko ogłaszane jednak korzyści z nich płynące są znaczące.
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dualnych z uczelniami technicznymi, co będzie czymś nowym i wyjątkowym w naszym mieście.
Ze Szczecina do Hollywood

- Niestety nie możemy pochwalić się naszymi projektami wprost. Są one
poufne, ponieważ produkujemy rozwiązania dla aut, które trafią do salonów za 3-5 lat. Nasze oprogramowanie działa obecnie w 4 mln aut na
całym świecie – tłumaczy Jan Zaborowski Marketing & Communications
Manager, infinIT Codelab.

Największe hollywoodzkie wytwórnie filmowe korzystają z rozwiązań
stworzonych przez programistów z firmy TEONITE działającej w Technoparku Pomerania. Rozwinęli platformę UltraViolet stworzoną przez
takie studia jak Paramount Pictures, Warner Brothers, Sony Pictures
Entertainment, Universal Studios czy 20th Century Fox. Dzięki niej można wykupić dożywotnie prawa do oglądania filmów w wersji cyfrowej
niezależnie od nośników, na jakich zostały zakupione. Współpraca firmy TEONITE z niemiecką castLabs zaowocowała projektem, w którym
pracowano nad nową wersją usługi UltraViolet Coordinator (UVC) – krytycznej części całego systemu odpowiedzialnej za jego poprawne funkcjonowanie.

Firma stworzyła Szczecin Automotive Hub we współpracy z dwoma wydziałami ZUT i grupą P3, która jest jednym z największych dostawców
dla branży motoryzacyjnej. W efekcie powstaną nie tylko kolejne miejsca pracy, ale także nowe rozwiązania dla studentów. Płatne praktyki
w Niemczech, u przedstawiciela jednej z najbardziej rozpoznawalnych
marek samochodów, to znakomity start w życie zawodowe już na etapie uczelni wyższej. Dodatkowo firma pracuje nad utworzeniem studiów

– Połączyliśmy siły i stworzyliśmy oprogramowanie, które umożliwia
sprawne działanie usług udostępnianych przez platformę oraz szybką
komunikację pomiędzy dostawcami treści, dystrybutorami i sprzedawcami. Skala przedsięwzięcia była ogromna. Platforma udostępnia
obecnie ponad 250 mln filmów i programów tv dla ponad 28 mln użytkowników. Ruch na niej sięga do 1.7 mln transakcji na godzinę, czyli 500
transakcji na sekundę – mówi Robert Olejnik, prezes TEONITE.
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Prof Andrzej Stateczny

Działająca w Szczecinie Firma Avid Technology może pochwalić się nowoczesnym oprogramowaniem, które umożliwia montaż wideo oraz
dodawanie efektów komputerowych. Korzystają z niego największe
światowe wytwórnie filmowe (m.in. twórcy Gwiezdnych Wojen: Przebudzenia Mocy, Marsjanina czy Avatara), światowej sławy muzycy i największe stacje telewizyjne. W Polsce przykładami mogą być oprawa
graficzna wiadomości czy relacji sportowych na Polsacie, Polsacie News
czy Canal +. Hollywood zbliża się do Szczecina także dzięki programistom firmy Intive, którzy przygotowywali między innymi stronę internetową na Galę Oskarów, a także aplikacje dla HBO GO i współpracują
z największymi firmami telekomunikacyjnymi.

nim sterować z brzegu bądź zaprogramować go tak, aby samodzielnie
mierzył zaplanowaną trasę – wyjaśnia prof. Andrzej Stateczny, prezes
Marine Technology.
Nowe technologie mogą z powodzeniem pomagać w medycynie, jak
w przypadku firmy DGS Poland i ich rozwiązań dla osób z wadami słuchu, ale także w rolnictwie. Rodzima, szczecińska firma Apptimia współpracująca głównie z firmami z Doliny Krzemowej, testuje właśnie aplikację, która ułatwi pracę sadownikom.

– Nasz produkt dedykowany rolnictwu w tej chwili jest testowany w Winnicy Turnaua. Jest to sieć stacji pogodowych z aplikacją i oprogramowaInnowacje na wielu polach
niem, które analizuje wilgotność, temperaturę i inne czynniki, by później
pomagać w kolejnych działaniach przy roślinach – tłumaczy Mieszko MuFirma Marine Technology tworzy pierwszy w Polsce bezzałogowy hydro- larczyk, Apptimia.
dron samodzielnie wykonujący pomiary pod wodą. Będzie to katamaran
o długości 4 metrów, który posłuży do wykonywania pomiarów hydro- Szczecin nie powinien mieć kompleksów w dziedzinie IT. Nasi programigraficznych w obszarach portów, na redach, rzekach, jeziorach, zale- ści śmiało podbijają świat nie ustępując, a nawet wyprzedzając swoich
wach czy zatokach. Na tle już istniejących jednostek będzie wyróżniał kolegów po fachu. Warto pamiętać o tym trzymając w ręku smartfona
się przede wszystkim możliwością pracy bez udziału załogi.
z najnowszymi aplikacjami, bardzo możliwe, że jedną z nich stworzył
ktoś z naszego miasta.
– Obecne pomiary wykonywane przez ludzi kilometr po kilometrze są
dla załogi żmudne, czasochłonne i uciążliwe. Nasz zdalnie sterowany
Autor: Hanna Promień / Foto: materiały prasowe
i autonomiczny hydrodron umożliwi ich automatyzację. Będzie można
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Idealne miejsce na wydarzenia
biznesowe – Grand Park Hotel
Urokliwe położenie, kameralna atmosfera i profesjonalna obsługa… Luksusowy hotel nad brzegiem Rusałki to doskonałe miejsce na organizację
konferencji, prezentacji, szkoleń i spotkań biznesowych. Co go wyróżnia? Dlaczego warto wybrać Grand Park Hotel?

P

o pierwsze: lokalizacja

też standard pokoi, z których goście będą korzystać. Istotna jest również
sfera gastronomiczna. Dysponujący restauracją hotel będzie w stanie zaLokalizacja hotelu, w którym będzie odbywała się konferencja, proponować uczestnikom konferencji catering na najwyższym poziomie.
musi być dogodna zarówno dla jej organizatorów, jak i wszystkich gości. Miejsce powinno odznaczać się dobrym dojazdem – nieza- Grand Park Hotel zapewnia luksus, spokój i wysoki standard obsługi.
leżnie od tego, czy obiekt położony jest w malowniczej okolicy, z dala W trakcie przerw podczas wydarzeń biznesowych można zrelaksować
od miejskiego zgiełku, czy w centrum metropolii. Łatwe powinno być się na tarasie, odpocząć w kojącym pokoju lub wybrać się do restauradostanie się tam samochodem, ale także innymi środkami transportu.
cji, bądź SPA. To miejsce dla wymagających klientów, którzy chcą korzystać z wszystkich udogodnień czterogwiazdkowego hotelu. W buGrand Park Hotel wyróżnia się doskonałą lokalizacją. Łączy spokój ota- dynku znajduje się 28 wyjątkowych pokoi, pozwalających zarówno na
czającego go Parku Kasprowicza z bliskością biznesowego centrum mia- wygodny odpoczynek, jak też wykonywanie pracy zawodowej. Każdy
sta. Budynek stoi tuż nad jeziorem Rusałka, w bezpośrednim sąsiedz- z nich został wyposażony m.in. w ekspres do kawy i herbaty, WiFi
twie Teatru Letniego. Otacza go zieleń i woda, a jednocześnie miejsce oraz smart TV. Przez salę „Magnolia” można zaś wyjść na taras, by
jest dobrze skomunikowane z centralną częścią Szczecina. Od serca mia- w otoczeniu wody oraz zieleni odetchnąć świeżym powietrzem. Hotel
sta dzieli go kilka minut jazdy samochodem lub transportem miejskim. przygotował także dla gości wyjątkowe miejsce relaksu. SPA w Grand
Park Hotel zapewnia kompleksową ofertę zabiegów na twarz i ciało
Po drugie: przestrzeń konferencyjna
z wykorzystaniem najlepszej jakości naturalnych produktów. W tym
– rytuały kąpielowe, saunę, łaźnię, masaże oraz pielęgnację dłoni
Konferencje, szkolenia lub spotkania biznesowe powinny być organizo- i stóp. Czterogwiazdkowy hotel nad Rusałką zadbał też o podniebienia
wane na najwyższym poziomie. Wygląd, standard miejsca, w którym się gości. Miejsce oferuje smaczne, uniwersalne menu. W restauracji Grand
odbywają, świadczą o guście organizatorów oraz prestiżu danego wyda- Park Hotel króluje kuchnia polska i śródziemnomorska, lokalne produkty
rzenia. Design, funkcjonalność i przestronność to podstawowe kryteria, oraz sezonowość.
którymi warto kierować się przy wyborze odpowiedniego hotelu. Prócz
tego ważne są też m.in. klimatyzacja, dostęp do Internetu, sprzęt audio To wszystko razem sprawia, że czterogwiazdkowy hotel nad Rusałką
-wideo oraz wielkość sal.
jest doskonałym miejscem na organizację wydarzeń biznesowych.
Hotel nad Rusałką oferuje 2 wyciszone i gustownie urządzone pomieszczenia konferencyjno-bankietowe. Obie sale są w pełni klimatyzowane.
Co więcej, mogą pomieścić w sumie 250 osób. Pierwsza, „Magnolia”, ma
powierzchnię ponad 200 m2, a druga „Różana” – 120 m2. Obie znajdują się na parterze hotelu i są wyposażone w dostęp do Internetu oraz
wysokiej jakości sprzęt multimedialny. Do większej sali przynależy taras
z widokiem na jezioro Rusałka, z mniejszej zaś rozciąga się piękny widok
na Park Kasprowicza.
Po trzecie: komfort uczestników
Niezależnie od tego, czy naszym zadaniem jest organizacja szkolenia,
konferencji na kilkaset osób, czy kameralnego spotkania dla kilkudziesięciu profesjonalistów, należy postawić na najwyższą jakość i komfort
uczestników. Wygoda gości jest kluczowa. Na ich komfort na pewno
wpłyną m.in. wygodne przestrzenie do wypoczynku w trakcie przerw.
Warto sprawdzić też, jakie udogodnienia przygotował hotel. Czy można
liczyć na relaks w SPA lub skorzystać z tarasu? Nie bez znaczenia jest

Grand Park Hotel
ul. Słowackiego 18, 71-434 Szczecin
info@grandparkhotel.pl
www.grandparkhotel.pl
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Białe szaleństwo
w centrum Szczecina

Nadszedł czas, gdy nasze myśli coraz chętniej wybiegają w kierunku sportów zimowych. Ze Szczecina w góry daleko, dlatego mamy doskonałą
wiadomość dla miłośników białego szaleństwa. Od tego roku szusować można dzięki mechanicznym stokom narciarskim w Ski Park Szczecin.

T

o doskonała rozgrzewka przed sezonem niezależnie od stopnia
zaawansowania – mówi Paweł Sałdan, menadżer Ski Park Szczecin. Wykwalifikowany instruktor sprawdza poziom uczestnika,
by podejść do niego indywidualnie poprawiając błędy, technikę
lub ucząc podstaw tak, aby nie tracić cennych dni urlopu na naukę. Dla
zaawansowanych to dobry sposób na poprawę kondycji, przypomnienie sobie techniki i poprawnej postawy. Takie przygotowanie nie tylko
zwiększy przyjemność z jazdy, ale także podniesie poziom naszego bezpieczeństwa na prawdziwym stoku.

urządzenie, na śniegu nie jest to takie łatwe – mówi Paweł Sałdan.
Specjalnie przygotowany sprzęt, a także buty, ochraniacze oraz kaski
wypożyczane są na miejscu. Jednorazowo na stok wchodzą 3-osobowe
grupy. Po 10 minutach jazdy odpoczywają dokładnie tyle samo i ponownie wracają do treningu. Grupy dobierane są pod względem stopnia zaawansowania, do którego dostosowane jest nachylenie stoku.

– U nas można zaznajomić się ze sprzętem, przetestować buty, narty
i sprawdzić, czym jest poprawna postawa i technika. Trener stoi metr od
„Ośla łączka” i czarna trasa pod jednym dachem
kursanta, dokładnie słychać jego komendy. Lustro, które jest przed osobą zjeżdżającą pozwala korygować błędy – dodaje menadżer Ski Parku.
W obiekcie przy ulicy Twardowskiego znajdziemy dwie konstrukcje dla Podsumowując, Ski Park to aktywny wypoczynek, niekończąca się trasa
fanów nart i snowboardu. Sposobem działania przypominają bieżnie do stoku, lustro weneckie przed każdym stokiem i co najważniejsze – dobiegania znane wszystkim z klubów fitness i siłowni. Stok pod dachem skonała zabawa.
ma regulowaną prędkość i kąt nachylenia może więc być idealnie dostosowany do umiejętności uczestnika. Maksymalna prędkość przejazdu
dochodzi do 50 km/h.

hp / Foto: materiały prasowe

W Ski Parku można przejechać w ciągu godziny kilkanaście kilometrów.
Warto pamiętać, że w naturalnych warunkach stok może zaskoczyć nas
złym naśnieżeniem, odsłoniętym lodem. Jeśli nie panujemy nad kończynami, każde ugięcie, utrata równowagi, zmiana środka ciężkości, może
spowodować upadek i kontuzje.
– To alternatywa dla tradycyjnych stoków, a w dodatku bardziej bezpieczna. Jeśli zdarzy się upadek instruktorzy natychmiast wyłączają

108

Biznes

ul.Kazimierza Twardowskiego 5
71-100 Szczecin
Tel. 575 392 228
www.skiparkszczecin.pl
/ SkiPark Szczecin

Dobre zdjęcie
twoją wizytówką

Praca, jaką wykonujemy bardzo często wymaga od nas odpowiedniego wyglądu szczególnie, gdy prowadzimy biznes, stoimy na czele firmy
czy piastujemy publiczne stanowiska. Zdjęcia biznesowe są nie tylko techniczną potrzebą w kontekście obecności w sieci (Linkedin, Golden Line,
firmowa strona www, CV, Facebook) ale też mogą być profesjonalną wizytówką.

T

akie
sesje
fotograficzne
wykonuje
szczecińskie
studio foto-team.pl. – Sesje możemy wykonać u nas w studio
lub w siedzibie firmy – mówi Marcin Haczyk, menager. – Przed
sesją zawsze omawiamy potrzeby naszego klienta i doradzamy w jaki sposób może podkreślić swój zawodowy wizerunek.
Jakość przekazu stała się ważna, szczególnie dzisiaj, w dobie otaczających nas mediów. Odpowiednie zdjęcia mogą pozytywnie wpływać na
relację z klientami czy też potencjalnym pracodawcą. Stare przysłowie
mówi, że „nigdy nie masz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie”.
foto-team.pl pomaga wzmocnić pozytywny przekaz. Nie ogranicza się
jednak tylko do indywidualnych sesji. – Wykonujemy również firmowe
sesje wizerunkowe dla pracowników i w zależności od liczby osób i potrzeb ustalamy miejsce zdjęć – mówi menager studia. – Możemy wykonać
sesje pokazujące pracę ludzi w biurach, gabinetach, w trakcie produkcji,
w laboratoriach, na budowach. Tego typu zdjęcia wykorzystywane są
często w folderach reklamowych, broszurach czy stronach www. Dysponujemy sprzętem studyjnym, który pozwoli na fotografowanie w różnych warunkach oświetleniowych. Posiadamy również profesjonalne
mobilne lampy błyskowe, dzięki którym dopasujemy się do każdych warunków oświetleniowych.
Ekipa z foto-team.pl w trakcie przygotowań do sesji jest w stanie zadbać o wszystko, tak by klient nie musiał się o nic martwić. – Pomożemy dobrać odpowiednie miejsce i stylizację – wymienia Marcin Haczyk.
– Współpracujemy z profesjonalnymi wizażystkami, które przygotują do
zdjęć i wykonają odpowiedni makijaż. Dla pań może być to pełny makijaż
biznesowy, a dla panów specjalne przygotowanie do zdjęć, które ogranicza się do lekkiego matu i użycia pudru.
Świadomie wykonane i spójne fotografie, podkreślają nasz profesjonalny wizerunek czy naszej firmy. To także ładna pamiątka, bo któż z nas
nie chce mieć zdjęcia, na którym po prostu świetnie wygląda.
Studio foto-team.pl Al. Wojska Polskiego 5/1, 70-470 Szczecin, tel. 511 198 792, info@foto-team.pl, www.studio-foto-team.pl,

/studio.szczecin

Wojciech Pszoniak – lubię
wracać do Szczecina

Jest tym typem osoby, z którą chciałoby się przegadać całą noc. My spędziliśmy ze sobą jeden uroczy wieczór w zaprzyjaźnionych progach
restauracji Bombay i dzięki uprzejmości właściciela Exotic Restaurants Mariusza Łuszczewskiego. Wojciech Pszoniak, jeden z najwybitniejszych
współczesnych aktorów teatralnych i filmowych polskich, ale także francuskich (mieszka i pracuje w Paryżu od blisko 40 lat) okazał się mądrym
i ciepłym rozmówcą, który uwielbia dobre jedzenie, blondynki (najbardziej swoją ukochaną żonę), wódkę z pieprzem i powroty do Szczecina.

S

potykamy się przy stole, w indyjskiej restauracji Bombay,
więc nie mogę nie rozpocząć rozmowy od jedzenia. Jest Pan
smakoszem, świetnym kucharzem i autorem książki kucharskiej.
Zacznę od tego, że w Paryżu mieszkam od blisko 40 lat i to tam dopiero
zacząłem się uczyć orientalnych smaków, z prawdziwą (bo mam na myśli
coś więcej niż curry) kuchnią indyjską włącznie. I ilekroć w tym czasie
odwiedzałem Polskę to nigdzie, poza jedną knajpką na warszawskim Starym Mieście, nie znalazłem restauracji, która by serwowała dobre jedzenie z tego regionu Azji. Dopiero kiedy trafiłem do Bombay'u, w którym
aktualnie się znajdujemy, poczułem co to znaczy smak Indii. Wyznam
pani, że nawet w Paryżu nie znalazłem miejsca równie tak dobrego jak
to. I nie mówię tego, by sprawić przyjemność mojemu przyjacielowi Mariuszowi, tylko jako smakosz rzeczywiście nie natrafiłem wcześniej na
taki lokal. Druga orientalna restauracja w Szczecinie, którą odwiedziłem
i która również należy do Mariusza to Buddha. Wpadłem w zachwyt – to
jest właśnie to, tak się gotuje!
Pana wizyta w Szczecinie nie jest wyłącznie związana ze świetnym
jedzeniem, ale też z dobrą literaturą. Jest Pan gościem, i to nie po raz
pierwszy, Festiwalu Czytania. Co sprawia, że chętnie Pan tu wraca
i siada przed publicznością z książką w ręku?
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Nie chcę brzmieć egzaltowanie, ale kieruje mną poczucie misji. Jestem
artystą, aktorem i moja praca nie polega tylko na graniu i zarabianiu pieniędzy, choć pewnie jest wielu takich, którzy ten zawód wyłącznie tak
traktują. Moim zadaniem jest, poprzez to co robię, wpływanie na rzeczywistość, która mnie otacza. Nie oszukujmy się, czytelnictwo w Polsce jest na dramatycznie niskim poziomie. We Francji dla porównania,
na jednego mieszkańca przypada najwięcej księgarni na świecie. Polska
pod tym względem jest tragiczna: ponad 70 procent społeczeństwa nie
przeczytało ani jednej książki w ciągu całego roku, a nawet gorzej – ani
jednej strony! I ta straszna sytuacja niestety przekłada się na każdą sferę życia, co najdobitniej widać w polityce. W związku z tym moja obecność na festiwalu nie jest przypadkowa. Odwiedzam festiwal od samego
początku, nie było mnie tylko w zeszłym roku, i czuję, że to, co robię
jest bardzo ważne. Szczególnie w czasach zalewającego nas z mediów
bełkotu. Przy okazji zawsze spotykam w Szczecinie moich wspaniałych
przyjaciół – profesora Bralczyka i Michała Ogórka.
A jak wygląda Pana dialog ze studentami?
Moi studenci nie studiują. Kiedy ja byłem na studiach znałem XIX wiecznych artystów, chciałem o tym zawodzie dowiedzieć się jak najwięcej
a oni, cóż… niestety, nie potrafią nawet wymienić aktorów działających
30 lat temu. Bardzo mało czytają, no chyba, że jest to Wikipedia.

Co w związku z tym Pan stara się im przekazać?
Artyści, ludzie kultury do broni! Trzeba walczyć. Należy bronić rozmowy,
kultury i na końcu, w tym wszystkim, człowieka.
Nonkonformistą był Pan chyba od zawsze. Kiedy nie dostał się pan
do warszawskiej PWST krzyknął Pan w stronę komisji egzaminacyjnej „ Niech wam się k…a nie zdaje, że nie będę aktorem!”.
W uzasadnieniu o nieprzyjęcie mnie na studia było napisane: „Brak
warunków zewnętrznych, wady wymowy, brak wrażliwości”. Ja się tak
wkurzyłem, że wyszedłem z sali, po czym wróciłem i krzyknąłem to co
pani zacytowała. Trzasnąłem drzwiami, pojechałem do Krakowa i tam
dostałem się na studia. Mocno wierzyłem w to, że powinienem być aktorem. To nie był mój kaprys, tylko moje wewnętrzne silne przekonanie,
które potwierdził jeszcze wcześniej mój przyjaciel Tadeusz Różewicz. Co
ciekawe, później dowiedziałem się, że zamiast mnie przyjęto syna jednego znanego aktora, który był mniejszy ode mnie. To a propos „braku
warunków zewnętrznych”. Zawód aktora wymaga bardzo silnego charakteru. Tu się wchodzi bardzo głęboko, a ja akurat jestem taką osoba,
która w każdej dziedzinie życia jak coś robi, to robi to na sto procent. Nie
jestem jak gwiazdka seriali, nie ślizgam się po powierzchni popularności. Ponoszę koszt tego zawodu, a on potrafi być ogromny. Największym
wrogiem człowieka jest sława.
No właśnie, jak Pan sobie radzi ze sławą i popularnością?
W latach 70. byłem tak popularnym aktorem, że Agnieszka Osiecka ukuła na to specjalne powiedzenie: „nosi się Pszoniaka”. Miałem wtedy naprawdę wszystko. A jak sobie z tym radziłem? Ja tego nigdy nie lubiłem,
i nie lubię do tej pory. Dla mnie ta cała sława i popularność nie mają żadnej wartości, w tym sensie, że nie interesuje mnie granie na stadionach.
Mnie interesuje wyłącznie jakość.
Pana największe i przełomowe role filmowe to postacie, jakie zagrał
Pan u Andrzeja Wajdy w „Ziemi Obiecanej”, „Weselu” i „Dantonie”.
Czy to, że na Pana drodze stanął taki reżyser jak Wajda było dziełem
przypadku czy może jednak przeznaczeniem?
Wie Pani, życie w ogóle jest mozaiką przypadków. I chodzi tylko o to jak
to się dalej ułoży, czy będziemy potrafili tę szansę wykorzystać. Moja
zasługa w tym spotkaniu na linii aktor-reżyser jest taka, że ja tego nie
straciłem. Wajda najpierw zobaczył mnie na scenie u Konrada Swinarskiego i po spektaklu stwierdził: „o, dobry aktor”, po czym zaproponował mi rolę Jezusa w swoim filmie. Spodobało mu się jak u niego gram
i pomimo tego, że na początku nie było między nami chemii, przyjąłem
rolę Dziennikarza w jego adaptacji „Wesela”. Reszta potoczyła się sama.
Najważniejsze, że nie straciłem okazji i… głowy. Na szczęście mam umiejętność kontrolowania własnej próżności i nie dałem się ponieść fali popularności.
Czy również przypadek zadecydował o Pana spotkaniu z Mariuszem
Łuszczewskim? A może taka karma?
(śmiech) Kiedy pracowałem ze św. pamięci Jackiem Polaczkiem w Teatrze Polskim, poznałem Mariusza w jednej z jego restauracji. Spędziliśmy wtedy ze sobą tydzień i słysząc tę fascynującą i wręcz nieprawdopodobną historię o rodzicach Mariusza, o ucieczce jego mamy, miss Indii,
do komunistycznej Polski za miłością, stwierdziłem, że jest to genialny
materiał na film. Zadzwoniłem do mojego dobrego kolegi producenta
filmowego Michała Kwiecińskiego i wręcz zmusiłem go, żeby zainteresował się tą historią i coś z tym zrobił. I tak krok po kroku projekt filmu
„Taka karma” ujrzał światło dzienne i rozpoczęła się moja przyjaźń Mariuszem.
Dziękuję za rozmowę.
Podziękowania dla Exotic Restaurants
za pomoc w realizacji wywiadu

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: materiały prasowe
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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
„Guru”

Opera Laurenta Petitgirarda, Reżyseria: Damian Cruden

N

ie będzie opisu, czy streszczenia libretta Xaviera Maurela.
Tym bardziej nie zdradzę finału. Będą pytania bez odpowiedzi
i wątpliwości. Czy to przestroga przed tym co nas czeka, czy
dokumentalny zapis tego, co już było? Czym dziś jest religia
i jaką ma siłę? Czy jest groźna? A może religia to już nie to, o czym myślimy. Współczesność ma przecież nowy zestaw bogów, bóstw i bożków,
bynajmniej nie świętych, magicznych, czy ezoterycznych. Naiwni ulegamy wielu zjawiskom, które z prawdziwą wiarą niewiele mają wspólnego,
choć przynależne jej mechanizmy chętnie wykorzystują: populizm, media, komercja, polityka... Ale
„Guru” to też opowieść o egoizmie. Co powoduje tytułowym przywódcą? A czym kierują się członkowie jego sekty,
ale też najbliżsi współpracownicy „kapłana”? I wreszcie, czy
mimo to dobro i prawda mogą
zwyciężyć?

nie jak zaznaczone jedynie postaci szóstki „nowych adeptów”. Zdecydowanie najlepiej wypadła Gosha Kovalinska jako Marthe, matka Guru.
Mistrzostwo i wirtuozeria! Niezwykle skupiona i konsekwentna, nadała znaczenia niemal każdemu gestowi, a nawet spojrzeniu. Szczególne
uznanie należą się jej za kreację w drugim akcie i wpisaną w nią zaskakującą przemianę. Kluczowa dla akcji rola Marie została napisana w bardzo
przewrotny i nietypowy sposób – jako jedyna nie śpiewa, podaje tekst
mówiąc. Choć ma to także wytłumaczenie w libretcie, to jednocześnie
wskazuje wyjątkowość, czy odrębność tej postaci, oraz podkreśla oryginalność dzieła Petitgirarda.
Sonia Petrovna odnalazła się
w tej formule znakomicie.
Wielkie wrażenie robi wyjątkowo liczny w tej realizacji chór,
w świetnej wokalnie formie
(przygotowanie zespołu: Małgorzata Bornowska). Reżyser
Damian Cruden postawił na
statyczny
monumentalizm,
potęgujący skupienie. Nie rozprasza uwagi niepotrzebną
choreografią czy scenicznym
ruchem, co zresztą przy tak
dużej liczbie aktorów i jednocześnie niewielkiej scenie, mogłoby wypaść kuriozalnie.

W „Guru” zachwyca muzyka
– to monumentalny, mroczny,
a może nawet przerażający
utwór. Trzyma w napięciu niczym ścieżka dźwiękowa filmowego thrillera. Choć opera
powstała przed dziesięcioma
laty nie epatuje awangardowymi, trudnymi dźwiękami, wyraźnie czerpie ze sprawdzonej
Scenografia to umieszczone
już klasyki. Orkiestrę Opery na
symetrycznie po obu stronach
Zamku, co jest wyjątkową rzadkością w muzycznym świecie, poprowa- sceny wielkie kapsuły z nadrukowanymi numerami (powtórzonymi także
dził sam kompozytor – Laurent Petitgirard, a orkiestra brawurowo wyko- na kostiumach aktorów), przywołującymi albo praktyki nazistów z obonała niełatwy i wymagający utwór.
zów koncentracyjnych, albo przerażające gałki oczne pozbawione źrenic. Horyzont stanowi monstrualna forma kapsuły – olbrzymia mroczna
Hubert Claessens, jako tytułowy Guru, stworzył postać mało wyrazistą. kula, która okazuje się ołtarzem, czy świątynią. O ile faktycznie dekoraChoć wywiązał się ze swego zadania poprawnie, nie posiadał charyzmy, cja oddaje ciężką atmosferę opery, to szkoda, że rzecz jest statyczna,
która mogła by uwieść jego scenicznych wyznawców i widzów. Świetna niezmieniona także w drugim akcie.
była Bożena Bujnicka kreująca Iris – wiarygodnie oddała jej wielki dramat, przede wszystkim w przejmujących ariach, docenionych burzą okla- „Guru” to odważne, ważne i bardzo aktualne libretto, oraz genialna musków przez premierową publiczność. Paul Gaugler, jako Victor, oraz Guil- zyka. Realizacja i wykonanie na prawdziwie światowym poziomie. Tą relaume Dessau – Corelli pokazali wysoki kunszt dramatyczny i muzyczny, alizacją Opera na Zamku stawia sobie artystyczną „poprzeczkę” jeszcze
ale ich role choć istotne dla akcji, zostały rozpisane „oszczędnie”. Podob- wyżej. Póki co skaczą bezbłędnie.
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Nosowska
na tłusto

Męski
kryzys na scenie

PRESTIŻ
PATRONUJE

Po zawieszeniu działalności przez Hey liderka zespołu wcale nie zwolniła tempa. Działa aktywnie na Instagramie, zadebiutowała jako pisarka książką „A ja żem jej powiedziała” i właśnie wydała 7. solowy album
studyjny. Krążek „Basta” to prawdziwa muzyczna rewolucja Nosowskiej.
Artystka pokazała na nim, że potrafi odnaleźć się w zupełnie innych
brzmieniach niż dotychczas. Najnowszy album Nosowskiej to płyta dudniąca basem i energetyczną elektroniką. Na krążku nie zabrakło świetnych tekstów artystki, jednak tym razem są one o wiele bardziej bezkompromisowe i bezpośrednie. W jednym z nich artystka wyznaje: „Tak
bardzo się boję, boję, że jestem małpą przed telewizorem. Że mnie przez
kraty karmią słodyczami, a mogłabym skakać z liany na lianę”. Nowy materiał z płyty już niedługo będzie można usłyszeć na żywo w Szczecinie,
gdyż tej jesieni artystka wyruszyła w trasę koncertową „Nosowska na
tłusto”.

„Bożyszcze Kobiet” to znakomita komedia Neila Simona. Dramaturg od
lat bawi i wzrusza publiczność Stanów Zjednoczonych oraz Europy, a już
niedługo jego dzieło będziemy mogli zobaczyć w Szczecinie. O czym
opowiada komedia? Głównym bohaterem sztuki jest Barney, który niedawno skończył 45 lat. Mężczyzna ma udaną rodzinę, dom, kochającą
żonę i dochodową restaurację. Życie wydaje się jednak Barney’owi nudne, wypełnione obowiązkami męża, ojca oraz biznesmena. Mężczyźnie
brakuje szaleństwa, spontaniczności, dreszczu prawdziwych emocji i ryzyka. Decyduje się więc na zerwanie z dotychczasowym stylem życia.
Postanawia zorganizować schadzki z trzema przypadkowo spotkanymi
kobietami… Jaki będzie finał tej opowieści? Przekonacie się idąc na spektakl. W Szczecinie zobaczymy realizację Teatru Capitol w reżyserii Cezarego Morawskiego. W obsadzie same gwiazdy, m.in. Piotr Gąsowski,
Hanna Śleszyńska i Anna Dereszowska.

Netto Arena, 10 listopada, godz. 19.00

Teatr Współczesny, 19 listopada, godz. 17.30 i 20.00
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Przygotuj się do Sylwestra

» poznaj zalety endermologii

Instytut Urody Be Beauty
Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12 • tel. 513 086 098 • www.bebeauty.szczecin.pl •

/ Instytut Urody Be Beauty
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Dziewczyna
z kaktusem

PRESTIŻ
PATRONUJE

Bovska podbiła serca publiczności utworem „Kaktus”, który stał się motywem przewodnim serialu „Druga Szansa”. Artystka ma za sobą występy na najważniejszych festiwalach w kraju i nominacje do Fryderyków.
We wrześniu ujrzał światło dzienne jej nowy album pt. „Kęsy”. W ramach
promocji najnowszej płyty Bovska wystąpi także w Szczecinie. Nowy
krążek artystki to płyta wypełniona elektroniką. Album pulsuje energią
i elektryzuje. Za jego produkcję odpowiada Jan Smoczyński, z którym
Bovska stworzyła muzykę. Teksty, jak zwykle, napisała sama artystka,
a okładka powstała we współpracy z Pawłem Nolbertem oraz Łukaszem
Murgrabią. Krążek promuje utwór „Kimchi”, któremu towarzyszy kolorowy klip o nietypowej formie. Tytuł piosenki doskonale oddaje charakter
utworu. – „Kimchi” pachnie latem. Akurat na jego zakończenie, by złapać
promień słońca, o ostro-słodkim smaku – podkreśla Bovska.
K4, 23 listopada, godz. 20.20
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Bergman
na scenie

Teatr Współczesny nowy sezon zaczyna mocnym akcentem. Przed nami
pierwsza w Polsce teatralna adaptacja jednego z najpiękniejszych dzieł
światowego kina. „Fanny i Alexander” Ingmara Bergmana to barwna,
oniryczna oraz magiczna opowieść o dzieciństwie, a także pamięci
i wyobraźni. Wielokrotnie nagradzane dzieło to śmiały, pełen autobiograficznych odniesień obraz. Akcja dzieje się w rodzinie dyrektora prowincjalnego teatru. Oglądamy wszystko oczami nastolatka Alexandra
i jego młodszej siostry Fanny. Opowieść Bergmana zabiera nas do świata
namiętności oraz inicjacji. Mówi o obowiązkach wobec ludzi, a także obcowaniu żywych i umarłych. Dzieło jest jak sen o dzieciństwie, w którym
groza miesza się ze śmiechem, idea świętości z sympatyczną rozpustą,
a tęsknota za wiarą ze zwątpieniem. Reżyserią i adaptacją tekstu na potrzeby szczecińskiego teatru zajęła się Justyna Celeda. W obsadzie m.in.
Maria Dąbrowska, Jakub Gola, Beata Zygarlicka i Konrad Pawicki.
Teatr Współczesny, 17 listopada, godz. 19.00
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Warszawa
gra Mayday’a

PRESTIŻ
PATRONUJE

„Mayday 2” to jeden z hitów twórców „Szalonych nożyczek” i „Chcesz
się bawić? Zadzwoń!”. Sztuka Ray’a Cooney’a od lat nie schodzi ze scen
teatrów europejskich oraz amerykańskich. Nieustannie cieszy się olbrzymim powodzeniem i rozśmiesza do łez szerokie kręgi publiczności.
Spektakl jest kontynuacją barwnej historii sympatycznego taksówkarza, który zaplanował sobie dwa ciepłe domy z pięknymi żonami. Szczęśliwie udaje mu się prowadzić podwójną grę do momentu, kiedy jego
dorastające dzieci dowiadują się o sobie w Internecie. Młodzież chce się
spotkać, a główny bohater traci równowagę. To wszystko prowadzi do
szeregu zabawnych sytuacji. Sporym atutem spektaklu jest mistrzowski
scenariusz, pełen niewiarygodnych zwrotów akcji. Fantastyczna gra aktorska, duża dawka humoru, świetna fabuła i doskonała zabawa przez
120 minut – gwarantowane! W obsadzie m.in. Marek Włodarczyk, Michał
Koterski, Katarzyna Cichopek i Aneta Zając.
Opera na Zamku, 8 grudnia, godz. 16.30 i 19.30
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Święto
kina

11 listopada na srebrnym ekranie szczecińskiego zamku będzie można
obejrzeć polskie kino w cenie 11 zł za bilet. A wszystko w ramach „Dnia
Kina Polskiego” zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i 110. urodzin rodzimej kinematografii. Najpierw, na ekranie
kina Zamek zobaczymy premierę „Jak pies z kotem” Janusza Kondratiuka (na zdjęciu), (godz. 18), później – dokument „Republika. Narodziny Legendy” Ryszarda Kruka (godz. 20). Pierwsza propozycja to słodko-gorzki
obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją jest prawdziwa historia.
W głównych rolach zobaczymy Roberta Więckiewicza i Olgierda Łukaszewicza. Druga produkcja to opowieść o rodzącym się fenomenie zespołu Republika, pokazująca również toruńskie środowisko studenckie
I połowy lat 70. ubiegłego wieku. W dokumencie wykorzystano mało
znane archiwa filmowe i muzyczne, a także nieopublikowane zdjęcia.
Kino Zamek, 11 listopada, godz. 18.00 i 20.00
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Śpiewające
kamienie

Musical
z wojną w tle

„Zamek z piasku” to musical na motywach sztuki „Skiz” Gabrieli Zapolskiej. W swojej twórczości polska dramatopisarka wykpiwa sztuczną moralność mieszczaństwa i zachwycała lekkością stylu, połączoną
z psychologiczną przenikliwością oraz znakomitym, pełnym realizmu
zindywidualizowaniem postaci. Spektakl Teatru Polskiego jest prapremierą musicalu. Za reżyserię odpowiada Andrzej Zaorski, a muzyką zajmuje się Tomasz Bajerski. O czym jest „Zamek z piasku”? Jak podkreślają
twórcy – sztuka opowiada o dwóch małżeńskich parach, które flirtują
beztrosko w zamku na Podolu, mimo toczącej się na przedpolach Warszawy wojny. Niestety nadchodzi 17 września 1939, a Bolszewicy wkraczają do Polski. Czy dotychczasowe życie bohaterów runie jak zamek
z piasku? Odpowiedź znajdziecie idąc na premierę spektaklu. Warto zaznaczyć, że jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, a aktorom na scenie
towarzyszyć będzie grający na żywo zespół. Na scenie zobaczymy m.in.
Filharmonia, 14 listopada, godz. 19.00 Olgę Adamską, Jacka Piotrowskiego i Małgorzatę Chryc-Filary.

Leszek Możdżer to artysta totalny, muzyczny iluzjonista i wirtuoz, który dla wielu polskich słuchaczy jest synonimem jazzu. Pianista nie daje
się jednak łatwo zaszufladkować w jednej stylistyce. Chętnie występuje
z wykonawcami z całego świata, prezentującymi bardzo odmienne estetyki i gatunki. Tym razem muzyk do współpracy zaprosił włoską pianistkę Glorię Campaner. Artystka zazwyczaj koncertuje z klasycznym
repertuarem, ale nie boi się sięgać także po bardziej niecodzienne rozwiązania. Pianistka współpracuje z DJ-ami, muzykami różnych gatunków
i tancerzami. Co ciekawe, na koncercie w Szczecinie zagra nie tylko na
fortepianie, ale również na śpiewających kamieniach – projekcie rzeźbiarza Pinuccia Schioli. Podczas koncertu słuchacze z pewnością usłyszą
więc nie tylko odkrywcze interpretacje oraz aranżacje dzieł klasyki, ale
także zupełnie niespodziewane improwizacje dwojga muzyków.

kw Teatr Polski, 24 listopada, godz. 19.00
kw
reklama

Bezpłatny przegląd stomatologiczny
z ustaleniem planu leczenia *
Podczas rejestracji telefonicznej
(nr tel. 91 433 99 80 lub 91 484 65 66/67)
lub osobiście, w rejestracji III p. prosimy podać hasło
"zadbaj o swój uśmiech"
Zapraszamy Państwa do korzystania z usług lekarzy
stomatologów przyjmujących w naszej placówce.
* Oferta ważna do 30 listopada 2018
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Czterdziestka
Bajmu

PRESTIŻ
PATRONUJE

Bajm powstał w 1978 roku i na przestrzeni lat stał się jednym z najważniejszych zespołów na polskiej scenie muzycznej. Grupa od lat cieszy
się ogromną popularnością, a w radiach ciągle puszczane są takie hity
zespołu jak „Biała Armia”, „Modlitwa o złoty deszcz”, czy „Teraz Płynę”.
Zespół koncertował w wielu krajach Europy, a nawet w USA i Kanadzie.
W tym roku obchodzi 40. rocznicę działalności, a te wyjątkowe urodziny
zamierza świętować wraz z fanami podczas jubileuszowej trasy koncertowej. Grupa wystąpi w dziewięciu polskich miastach, także w Szczecinie. Na jubileusz Bajm przygotował spektakularne multimedialne show,
które przeniesie widzów w czasie do każdej z czterech dekad twórczości zespołu. Podczas koncertów fani będę mogli nie tylko wysłuchać
największych hitów, ale zobaczyć także archiwalne zdjęcia, filmy oraz
wspomnienia sprzed lat. Ponadto, zespołowi na scenie będzie towarzyszyć orkiestra. Tego wydarzenia nie może przegapić żaden z fanów grupy!
Netto Arena, 28 listopada, godz. 19.30
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Spotkanie
teatru i muzyki

PRESTIŻ
PATRONUJE

Muzyka od czasów antycznych związana jest ze słowem, poezją
i teatrem, a festiwal Euromusicdrama chce nadać tej tradycji nowe
tchnienie. Przed nami III edycja wydarzenia. O stronę muzyczną zadbają m.in. Piotr Pławner, Tomasz Daroch, Michał Francuz, Jean-Marc
Fessard i Anna Segal, a o oprawę słowną – Patrycja Fessard, Michał
Janicki oraz Adam Opatowicz. Podczas festiwalu, z okazji 100-lecia
niepodległości, odbędzie się premiera spektaklu „Polska Niepodległą, Duszko Moja”. Sztuka nakreśli kontekst polityczny oraz zaangażowanie kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego w odrodzenie Polski. Główną rolę w spektaklu zagra Krzysztof
Wakuliński. Festiwal to także sympozja, warsztaty, wykłady, koncerty muzyki teatralnej i wydarzenia na pograniczu obu dziedzin sztuki
z udziałem wybitnych aktorów. Trzecia edycja wydarzenia przygotowana została we współpracy Teatru Kameralnego, Teatru Polskiego, Filharmonii oraz Europejskiego Teatru Sztuki w Paryżu.
Teatr Kameralny, 17-24 listopada
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Okiem
seniora

Festiwal Filmowy Senior Movie to nowość na kulturalnej mapie Polski.
Wydarzenie skierowane jest do twórców w wieku emerytalnym, czyli powyżej 60 roku życia. Festiwal ma dać im szansę zaprezentowania swoich
dzieł i być okazją do integracji wielu środowisk, w tym artystów, amatorów, profesjonalistów oraz widzów w różnym wieku. Na imprezę składają się konkurs główny i wydarzenia towarzyszące – dyskusje, wykłady,
prezentacje, koncerty, wystawy, a także spotkania z wyjątkowymi gośćmi. W programie m.in. wernisaż wystawy fotograficznej „Egzystencja” Marzeny Marcinkiewicz, pokaz filmu „Happy Olo. Pogodna ballada
o Olku Dobie” Marcina Macuka, warsztaty dramowe „Ta historia mogła
wydarzyć się naprawdę” oraz koncert zespołu „Bujne Ziele”. Wśród gości pojawią się aktywni seniorzy z przygranicznych, niemieckich miejscowości, którzy są pasjonatami języka polskiego i uwielbiają Szczecin.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Kamera.
Szczeciński Inkubator Kultury, 22-24 listopada
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Święto
komedii

PRESTIŻ
PATRONUJE

Przed nami wielkie święto komedii, czyli SZPAK. W programie 12. edycji
festiwalu znajdziemy m.in. konkursy stand-up i kabaretowy oraz wieczór piosenki improwizowanej. Imprezę swoją obecnością uświetnią
Tomasz Nowaczyk, Teatr Improwizacji Afront oraz Kabaret Hrabi. Prócz
tradycyjnych punktów programu, znanych z poprzednich edycji festiwalu, w tym roku po raz pierwszy odbędzie się także „STAND-UP Debiut
w Sieci”. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych fanów. W ramach cyklu „Szpaczek dla dzieci” Teatr Improwizacji Afront wystawi 2
spektakle: „Bajkotworek” i „Detektyw Szkiełko na tropie”. Znajdzie się
też miejsce dla muzyki za sprawą „Wieczoru Piosenki Improwizowanej”
– publiczność zdecyduje o tym kto, gdzie, o czym oraz w jakiej formie
będzie śpiewał. Festiwal zakończy występ Kabaretu Hrabi. Do Szczecina
komicy przyjadą z premierowym programem „Wady i Waszki”.
różne miejsca, 29 listopada – 2 grudnia
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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.

Sztuczna
inteligencja
U

słyszałem dzisiaj, że „sztuczna inteligencja” namalowała obraz
i to na tyle dobry, że postanowiono go wylicytować na aukcji
ze sztuką. I jeszcze sprzedano z dużym zyskiem. Pomyślałem
sobie, że oto dożyłem dziwnych czasów. To, co normalnie rodzi
się w bólach, wymaga talentu, ogromu pracy i emocji, a niekiedy nawet
wsparcia absyntu lub bardziej współczesnych wspomagaczy teraz ma
być robione przez myślące roboty. Dokąd my zmierzamy, gdzie dojdziemy za kilka lat? Żeby było jasne - jestem za postępem technologicznym,
a z komputerem od wielu lat żyję w dużej przyjaźni. Mimo dosyć zaawansowanego wieku biegle posługuję się smartfonem, tabletem czy wieloma programami komputerowymi napisanymi, aby żyło i pracowało się
lepiej. I absolutnie trzymam kciuki, aby komputery, roboty i inne coraz
nowocześniejsze urządzenia wspomagały nasze życie. Niech wspierają
medycynę, bezpieczeństwo. rozwój, czy nawet zwykłe sprzątanie. Ale po
co zaraz mają nas zastępować tam gdzie są emocje. W sztuce, sporcie,
miłości, słowem tam gdzie potrzebujemy żywego człowieka. Takiego co
myśli, żyje uczuciami, śmieje się i płacze. Takiego, którego możemy podziwiać i taki, któremu od czasu do czasu coś się nie udaje. Zacząłem
wyobrażać sobie, jak mój ukochany sport, może wyglądać w zupełnie niedalekiej przyszłości. Zasiadam na trybunach kortu centralnego jednego
z turniejów Wielkiego Szlema - weźmy np. ten najstarszy - Wimbledon.

122

Felieton

W ręku kubek tradycyjnego PIMM’s-a ze stojącego nieopodal automatu.
Telefon komórkowy grzeje się do czerwoności „wypluwając” setki informacji o turnieju i nadchodzącym spotkaniu. Zakładam okulary (jestem
już dobrze po siedemdziesiątce, więc wzrok trochę popsuty), rozglądam
się wokół. Po mojej lewej stronie żona (też w okularach), która stara się
przeczytać te wszystkie informacje z komórki, wyświetlające się przed
nią jako hologramy w powietrzu. Po prawej jakaś para robotów. Niby wyglądają jak ludzie, ale przecież rozpoznajemy ich po tych charakterystycznych, matowych i bezdusznych oczach. I tak wygląda cała publiczność
- mieszanina ludzi i robotów. Na ogromnym telebimie pokazują Wzgórze
Henmana. Tam także komplet. I tak jak na trybunach mieszają się ludzie
z robotami. Z lewej transparent z napisem „XPY600 is the best”. Spiker
rozpoczyna prezentację zawodników: - Drodzy Państwo, w dzisiejszym
finale spotkają się rozstawiony z numerem pierwszym XPY600 z największą niespodzianką turnieju, która dotarła do finału z eliminacji - ZBX480.
Publiczność szaleje, zawodnicy pozdrawiają kibiców. Prawdziwe święto
tenisa. Rozpoczyna się mecz. Zawodnicy dzisiaj są doskonale dysponowani (zaprogramowani). Żadnemu nie udaje się uzyskać przewagi. Pierwsza wymiana meczu trwa już godzinę trzydzieści i nic nie wskazuje, aby
skończyła się w najbliższym czasie. Taki to sport robotów. Poczekajmy,
może któremuś wyczerpią się baterie …

foto: Jarosław Gaszyński

Wystrzałowe 70
Pracował z połową polskiej estrady począwszy od big-beatowych Trubadurów z lat 60. do rockowego T. Love. Rywalizował z początkującą
Anną Jantar, prowadził Czerwone Gitary, zbijał fortunę na Foggu. Adam
Grochulski - opiekun gwiazd, człowiek legenda, wielka osobowość i złoty człowiek, skończył właśnie 70 lat! Na urodzinowym przyjęciu w hotelu
Radisson bawiły się znane postacie ze świata biznesu i kultury, przygrywały Żuki, a Karol Strasburger raczył gości swoimi żartami. Sto lat Panie
Adamie!

ad

Karol Strasburger, Adam
Grochulski z tajemniczą znajomą

Danuta Grochulska, Sylwia
Majdan, Adam Grochulski

Adam Grochulski i zespół Żuki

Od lewej: Michał Szelągowski, Elżbieta Heńska Adam Grochulski

Od lewej: Henryk Sawka, Przemysław Sadowski, Jerzy Sieńko

Jan Englert i Adam Grochulski

Krzysztof Bobala, Agnieszka Nykiel-Bobala i Adam Grochulski

Dyskutują, od lewej: Adam Grochulski, Janusz Zaorski, Jan Englert i Andrzej Zaorski

Adam Grochulski przyjmuje życzenia od Marcina Tomaszewskiego i Sylwii Różyckiej

Danuta Grochulska, Małgorzata Kozłowska, Jan Kozłowski i Adam Grochulski

Tomasz Walburg i Adam Grochulski
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foto: Jarosław Gaszyński

Otwarcie Quattro caffe
Muzyka na żywo, degustacja przekąsek, barmańskie specjały i pokaz baristyczny. Otwarcie nowej, włoskiej kawiarni na Tkackiej było wydarzeniem wyjątkowym. Organizatorzy zadbali o to, by goście się nie nudzili
i z pewnością zaskoczyli przybyłych sporą ilością miłych niespodzianek.
Ucztę smaków uzupełniła świetna muzyka. O przyjemną oprawę dźwiękową zadbali DJ Miqro i DJ Milkwish, a podczas otwarcia na saksofonie
zagrał także Marcina „Pesos” Stachowiaka. Jeśli żałujecie, że Was tam
nie było, nic straconego – w Quattro caffe regularnie odbywać się będą
wieczory z muzyką na żywo.
kw

Od lewej: Robert Piesik (SSM Poland), Karolina Koryzna, Kacper Koryzna
(Klinika Koryzna), Wolfgang Feldmann (SSM Germany), Agnieszka Piesik

Kulinarna i muzyczna uczta w Quattro caffe

Agnieszka Kołodziej (BK-consulting.pl), Sylwia Borowiec
(Mia&Charlie), Ewa Bryła (New31), Barbara Lenkowska (Mia&Charlie)

Izabela Alvarez, Karolina Koryzna (Quattro caffe)

Od lewej: Ewa Bryła (New31), Karolina Koryzna, Izabela Alvarez
(Quattro caffe), Ryszard Długopolski, Beata Wolanin (Architekci)

Agnieszka i Pietro Galluzzo (włoskie inspiracje kulinarne Quattro caffe), Andrzej Gontarz

Maciej Zieliński, Andrzej Szymaniak, Monika Zielińska, Joanna Panasewicz

Śniadanie biznesowe

Grupa Heritage Real Estate specjalizuje się w doradztwie strategicznym,
płynnie łącząc świat finansów z rynkiem nieruchomości. To właśnie jemu
poświęcony był temat prelekcji podczas ostatniego spotkania dla inwestorów, które każdorazowo jest także okazją do wymiany myśli, pozyskania wiedzy na temat bieżących trendów inwestycyjnych oraz tworzenia
synergii biznesowych wśród klientów.
im

Śniadanie biznesowe Heritage Real Estate
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Od lewej: Przemysław Kram (dyrektor Heritage Real Estate),
Wojciech Więch (Wealth Manager Heritage Real Estate)

Od lewej: Krzysztof Łuczak (Członek Zarządu Heritage Real Estate), Filip Chilarzewski
(członek zarządu Ventus Asset Management), Przemysław Kram (dyrektor Heritage
Real Estate), Michał Sapota (prezes HRE Investment), Wojciech Więch (Wealth
Manager Heritage Real Estate), Michał Cebula (prezes Heritage Real Estate)

foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Kroniki

foto: Jarosław Gaszyński

Recital dla melomanów
Szczecińscy fani muzyki klasycznej mają powody do zadowolenia. Po raz
pierwszy mieli okazję posłuchać laureata Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych – Naruhiko Kawaguchiego. Artysta w szczecińskiej filharmonii wykonał znane utwory słynnego polskiego kompozytora na zabytkowym fortepianie Broadwood.
Wydarzenie przyciągnęło liczne grono melomanów, a po koncercie odbył
się bankiet. Wszystko odbyło się dzięki mecenatowi znanego szczecińskiego przedsiębiorcy – Lesława Siemaszki.
kw

Andrzej Mickiewicz, Kinga Konieczny oraz Lesław Siemaszko z żoną Bogumiłą

Bohater wieczoru Naruhiko Kawaguchi w towarzystwie mecenasa koncertu
Lesława Siemaszko i jego żony Bogumiły Sary Sandomierskiej

Pracownicy firmy Siemaszko

Aktor Michał Janicki z Joanną Jakimovską

Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera, Dorota Serwa
(dyrektor filharmonii), Mariusz Łuszczewski (Exotic Restaurants)

Stanisław Jakubowski (właściciel firmy Pamar) z żoną Małgorzatą

Lesław Siemaszko z żoną Bogumiłą, Alina Sendłak (rękodzielnia
"Dmuchawce"), Marek Antoszczyszyn, architekt

Święto jeansu

W salonie włoskiej marki Liu Jo w Galerii Kaskada odbyły się warsztaty Younique Club. Specjalne spotkanie było niepowtarzalną okazją do
personalizacji jeansów. To ponadczasowy charakter denimu sprawił, że
tkanina ta doczekała się własnego eventu, który początkowo organizowany był tylko we Włoszech, ale szybko zyskał swoje miłośniczki również
w Polsce. Do Szczecina przybyli eksperci w dziedzinie hafciarstwa i krawiectwa, by przy pomocy cekinów, perełek, ćwieków i naszywek stworzyć wyjątkowe elementy garderoby dla klientek salonu Liu Jo.
im

Wybór ozdób był ogromny

Pracownicy Liu Jo przy personalizacji jeansów

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem klientek

foto: Filip Okopny
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foto: Jarosław Gaszyński

Święto adwokatury
Otwarcie wystawy, prelekcje oraz bankiet w filharmonii – szczecińskie
obchody 100-lecia Adwokatury Polskiej trwały aż dwa dni. Podczas uroczystej gali pojawiło się mnóstwo osobistości, w tym marszałek Olgierd
Geblewicz, prezydent Piotr Krzystek i rzecznik prasowy Sądu Najwyższego Michał Laskowski. Wieczór uświetniła doskonała muzyka, a całe
wydarzenie poprowadził mecenas Marek Mikołajczyk. Co ciekawe w tym
dniu filharmonia została podświetlona w kolorze zielonym – charakterystycznym dla adwokatów.
kw

Od lewej: adw. Tomasz Milewski z żoną, adw. Ilona Zielińska, adw. Grzegorz Motak
z żoną, adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz, adw. Igor Frydrykiewicz

Od lewej: adw. Grażyna Wódkiewicz z mężem, adw. Marek Mikołajczyk,
SSN Michał Laskowski (rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego)

Od lewej: adw. Hanna Łyczywek-Falkowska,
adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz

Od lewej: dr Andrzej Bodnar (rzecznik
Praw Obywatelskich), adw. Jerzy
Naumann (przedstawiciel NRA)

Od lewej: adw. Jacek Ziobrowski (prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego),
Weronika Łyczywek, żona mec. Jacka Ziobrowskiego

Na pierwszym planie: adw. Włodzimierz Łyczywek (dziekan ORA w Szczecinie), na
drugim planie: poczet sztandarowy Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Od lewej: apl.
adw. Katarzyna Małosek-Makarczuk, adw. Robert Murawski, adw. Katarzyna Pisarek

Nie(winny) wieczór
Dla smakoszy win nie ma niczego lepszego niż wieczór spędzony na degustacji trunków z różnych stron świata. Spotkanie Wine & Cheese zorganizowane było przez właściciela winecenter.p sommeliera Piotra Kalińskiego w jego szczecińskim sklepie z winami. Goście bawili się doskonale,
bo nie tylko degustowali, ale też słuchali opowieści o pochodzeniu i historii serwowanych im trunków. Impreza przyciągnęła kilkadziesiąt osób
i trwała do późna, a kolejna zbliża się wielkimi krokami.
im

Od lewej: Piotr Kaliński, Dominika Polak (Lighthouse Dental) z partnerem Piotrem, Marta
Ornowicz (Moda Club Szczecin), Monika Kalińska, Adrian Matel i Małgorzata Grab

Od lewej: Marek Moeller i Ineza Maciejuniec (właściciele Symfonia Cafe), Piotr Kaliński
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Od lewej: Joanna Serewa (Lighthouse Dental), Przemysław Bering (Volvo Cars),
Michał Janeczko z partnerką, Magdalena Dziechciowska (LSJ), Piotr Kaliński

Od lewej: Ineza Maciejuniec i Marek Moeller, Piotr Kaliński, Grzegorz Smolny,
Monika Kalińska, Iwona i Artur Kałużni (Nowy Browar Szczecin)

Monika i Piotr Kalińscy, właściciele Wine Center

Agata i Łukasz Plewnia (Plewnia Team)

foto: Jarosław Gaszyński
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Sekta w operze
Opera na Zamku długo przygotowywała się do inauguracji nowego sezonu artystycznego. Światowa prapremiera „Guru” była ogromnym przedsięwzięciem. Podobno na potrzeby produkcji kostiumów utkano ponad
pół kilometra lnu, a aby scena zamieniła się w wyspę przywódcy sekty
przygotowano aż 40 kul metrowej średnicy. Co więcej, w dniu premiery
artystom dyrygował sam kompozytor – Laurent Petitgirard. Opera wzbudziła ogromne emocje wśród licznej widowni i zachwyciła odbiorców
zarówno od strony muzycznej, jak też wizualnej. Wydarzenie szeroko komentowano jeszcze w wiele dni po premierze.
kw

Od lewej: Anna Mieczkowska (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego), dr hab. Pierre
-Frédéric Weber (Konsul Honorowy Francji w Szczecinie), Mathieu Carmona (Pierwszy Radca
Ambasady Francji w Polsce) i Linda Marchetti (z-ca Dyr. Instytutu Francuskiego)

Pierwsza z prawej – Gabriela Wiatr, rzeczniczka prasowa marszałka województwa
Zachodniopomorskiego, pierwszy z lewej – Andrzej Wiatr (jej mąż), w środku – Bogdan Twardochleb

Od lewej: Xavier Maurel (autor libretta „Guru”) i Laurent Petitgirard (kompozytor „Guru”)

Od lewej: Jacek Jekiel (dyr. Opery na Zamku) i Huub Claessens (odtwórca roli „Guru”)

Mathieu Carmona (Pierwszy Radca Ambasady Francji w Polsce)
i Linda Marchetti (z-ca Dyr. Instytutu Francuskiego)

Barwny wernisaż
Klimatyczne wnętrze kawiarni „Między wierszami” oraz piękna muzyka
Marii Radoszewskiej – to wszystko było doskonałą oprawą dla wernisażu
Doroty Kościukiewicz-Markowskiej pt. „Mądrość ciszy”. W takim otoczeniu spore grono gości bardzo mile spędziło czas. Barwne obrazy autorki
wzbudziły powszechne zainteresowanie, budząc refleksje, prowokując do
rozmów i wymiany myśli. A dla tych, którzy nie mogli pojawić się na wernisażu mamy dobrą wiadomość – obrazy Doroty Kościukiewicz-Markowskiej można podziwiać w „Między wierszami” do końca listopada.
kw

Goście wernisażu kontemplujący sztukę

Od lewej: Dorota Kościukiewicz-Markowska i Ewa Bryła z córką

Od lewej: Magda Olech, Alicja Przeworska, Dorota Kościukiewicz-Markowska, Małgorzata Łuszczyńska

Joanna Kiedrowska, Dorota Urbańska, Tomasz Walburg

Aleksandra i Tomasz Ogrodowczyk

foto: Jarosław Gaszyński
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foto: Jarosław Gaszyński

30 lat minęło
Jubileusz Marelli upłynął w bardzo miłej atmosferze. Goście tłumnie
przybyli, żeby świętować 30 urodziny marki. Wydarzenie uświetnił pokaz
kolekcji jesień-zima, a piękne płaszcze Marelli wzbudziły prawdziwy zachwyt. Gościem specjalnym urodzin była wizażystka gwiazd – Agnieszka
Szeremeta, która zaprezentowała najnowsze trendy w makijażu. Zadbano także o podniebienia przybyłych. Smakowite koktajle przygotował
Event Bar, nie zabrakło również innych napojów oraz przekąsek. To był
wieczór pełen niespodzianek.
kw

Od lewej: Katarzyna Gdaniec-Śmiłowska (właścicielka salonu Marella), Katarzyna
Chilimoniuk, oraz Magdalena Marciniak (brand manager Marella Polska)

Pokaz kolekcji jesień-zima

Pokaz kolekcji

Od lewej: Monika Czuper, Agnieszka Szeremeta (wizażystka gwiazd), Justyna Gutowska

Od lewej: Beata Mod, Katarzyna Gdaniec-Śmiłowska

Klientki salonu

Otwarcie salonu Volvo
Otwarcie nowego salonu Volvo Auto Bruno przyciągnęło sporo gości.
Pracownicy firmy dołożyli wszelkich starań, by ten wieczór był wyjątkowy. Otwarcie uświetnił występ Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie
oraz pokaz taneczny uczestnika You Can Dance, Michała Pawłowskiego z
żoną. Nie zabrakło też gwiazd! Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili
żeglarze z Załogi LaBesto Volvo Auto Bruno, lekkoatletka Sofia Ennaoui
oraz wioślarka Olga Michałkiewicz. Prócz wrażeń motoryzacyjnych, muzycznych i sportowych, nie zabrakło też kulinarnych – do smakowitych
przekąsek kolorowe drinki serwowała obsługa Event Baru.
kw

Od lewej: Arkadiusz Nowiński (Prezes Volvo Car Poland), Robert Smółko (Dyrektor Sprzedaży
AB), Piotr Mrugalski (Prezes Grupy Bemo Motors), Adam Roguski (Dyrektor Rozwoju Sieci)

Olga Michałkiewicz (wioślarka), Sofia Ennaoui (lekkoatletka),
Adam Szymborski, Paweł Róźycki, Bartosz Piotrowski (żeglarze)
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Marek Pałać z żoną

Tomasz Milewicz (Dyrektor Techniczny AB), Stanisław Oleszczuk (Inspektor
Nadzoru), Tomasz Brejdak (architekt), Aneta Gapińska (Marketing AB)

Od lewej: Robert Smółko (Dyrektor
Sprzedaży Auto Bruno), Klientka AB

Klienci Auto Bruno

foto: Jarosław Gaszyński
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Powrót legendy motoryzacji
Ponad 600 gości, piękna limuzyna, egzotyczna kuchnia od Exotic Restaurants Szczecin oraz występ Krzysztofa Cugowskiego… Za nami wyjątkowa prapremiera nowej Toyoty Camry! Powracająca legenda japońskiej
motoryzacji wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno podczas prezentacji w salonie, jak również w trakcie wieczornego eventu. Najnowsza
Toyota Camry Hybrid będzie dostępna z napędem hybrydowym i połączy
dynamikę, przyjemność z jazdy, komfort oraz elegancję. Samochód trafi
do salonów w I połowie 2019 roku, tymczasem zapraszamy do obejrzenia
kilku zdjęć z prapremiery.
kw

Od lewej: Mariusz Łuszczewski, Krzysztof Dranikowski (Lexus Szczecin)

Małgorzata i Jan Kozłowscy (Dealer Toyoty)

Od lewej: Michał Kozłowski (Lexus Szczecin), Maciej Kotowicz (Toyota Kozłowski)

Gwiazda wieczoru Krzysztof Cugowski

Krzysztof Dranikowski i Konrad Lewandowski z małżonką

Od prawej: Marcin Lewandowski, państwo Kozłowscy, Małgorzata
Głębocka z małżonkiem, żona Marcina Lewandowskiego

Nowy salon Vip Collection

Elegancki salon Vip Collection zmienił lokalizację, a jego otwarcie przyciągnęło spore grono gości. Dużą atrakcją dla zebranych było też losowanie rabatów do wykorzystania w dniu otwarcia. Całe wydarzenie minęło
w przyjemnej atmosferze i skończyło się w późnych godzinach wieczornych. Nowy salon Vip Collection znajduje się przy ulicy Małkowskiego
vis-à-vis sklepu Rosenthal.

kw

Od lewej: Ania Turniak, Arleta Kornacka, Joanna Gadomska

Arleta Kornacka

Od lewej: Arleta Kornacka, Katarzyna Burnat

Od lewej: Katarzyna Borzęcka, Arleta Kornacka

foto: materiały prasowe
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
GABINETY LEKARSKIE
AMC ul. Langiewicza 28/U1
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska Polskiego 70
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentallica ul. Mickiewicza 48/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
EMS al. Wojska Polskiego 31/4
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Gabinet Okulistyczny Ewa Wojciechowska ul. 5 Lipca 3/1
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Kolmed ul. Mazurska 7
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Lecznica Dentystyczna KULTYS ul. Bolesława Śmiałego 17/2
Marosz Gabinety Medycyny Estetycznej ul. Kazimierska 2G/2
(wejście od ulicy Ku Słońcu)
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
ORTO PERFEKT ul. Ogińskiego 12
Perładent - Gabinet Stomatologiczny al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński ul. Śląska 5/2
Prywatna Praktyka Ginekologiczna ul. M.Skłodowskiej-Curie 5/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 43/2
Ra-dent. Gabinet Stomatologiczny ul. Krzywoustego 19/5
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
USG dr Magdalena Salamaga ul.Arkońska 51/4
Vitrolive Przychodnia Ginekologiczna al. Wojska Polskiego 103
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Campanille ul. Wyszyńskiego
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Novotel ul. 3 Maja 31
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Plenty ul. Rynek Sienny 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Hotel Vulcan ul.Druckiego-Lubeckiego 6a
KANCELARIE
Lizak, Stankiewicz, Królikowski - kancelaria adwokacka
al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur - kancelaria adwokacka ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki Królowej - kancelaria adwokacka ul. Kr.Jadwigi 13/12
Mikołaj Marecki sekretariat- kancelaria adwokacka św. Ducha 5A/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
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
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka ul. Narutowicza 12
Waldemar Juszczak - kancelaria adwokatów i radców al. Niepodległości 17
ZBROJA - adwokaci ul.Więckowskiego 1b/8
KAWIARNIE
Ale Ciacho! Zwycięstwa 1
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Cafe 22 pl. Rodła 8
Cafe Hormon ul. Monte Cassino 6
Coffee Costa GK KASKADA
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Columbus Coffe ul. Królowej Jadwigi 12
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro

Fabryka Deptak Bogusława 4/1
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Mała Francja ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
Secesja Cafe al. Jana Pawła II 19/1
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
KLUBY
Bar Czysty Deptak Bogusława
Free Blues al. Powstańców Wielkopolskich 20
Grey Club Deptak Bogusława
Rocker Club ul. Partyzantów 2
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Holda – Jeep i Lancia ul. Gdańska 7
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
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
Subaru ul. Struga 78A
Toyota Kozłowski ul. Mieszka I 25B
Toyota Kozłowski ul. Struga 17
Volvo ul. Pomorska 115B
VW ul. Struga 1B
NIERUCHOMOŚCI
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
Neptun Developer ul. Ogińskiego 15
SGI pl. Hołdu Pruskiego 10
Siemaszko al.Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Apartamenty ul. Panieńska 11
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
A nuż widelec ul. Ogińskiego 5
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bohema al. Wojska Polskiego 67
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
Klimatt al. Jana Pawła II 42
Dobre Rzeczy ul. Słowackiego 14
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Food & wine ul. Nowy Rynek 3
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Miejska ul. Śląska 12/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34

NIEBO Wine Bar Cafe ul. Nowy Rynek 5
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
PER SE pl. Hołdu Pruskiego 9
Pierogarnia Kaszubska pl Zgody 1
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Restauracja Stara Rzeźnia ul. Wendy 14
Restauracja Szczecin ul. Felczaka 9
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów 1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stara Piekarnia ul. Piłsudskiego 7
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
To i owo ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi ul. Nowy Rynek 2
Willa Ogrody ul. Wielkopolska 19
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Wielka Odrzańska 20
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arkadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul. Mieszka I 73
B&M al. Wojska Polskiego 43
Batty Barcley CH Galaxy – parter
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul. Krzywoustego 78
Chiara Boutique ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
Hexeline CH Galaxy - parter
Impresja ul. Śląska
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Patrizia Aryton ul. Jagiellońska 96
LKJ CH Galaxy
LKJ CH Kaskada
Liu Jo CH Kaskada
Madras Styl ul. Małopolska 9
Manufaktoria ul. Rayskiego 26/1
Marc Cain al. Wojska Polskiego 29
MaxMara ul. Bogusława 43/1
Mia&Charli al. Wojska Polskiego 35/3
Moda Club ul. Wyzwolenia 1
MOOI ul. Bogusława 43
Olsen CH Kaskada
Pink & blue ul. Bogusława 42/1
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
Rosenthal CH Kaskada
Stoprocent ul.Krzywoustego 72
Studio Mebli VIP ul. Wrocławska 48
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
Terpiłowscy jubiler CH Galaxy - 1 piętro
Via di moda al. Wojska Polskiego 20
Vin 28 ul. Rayskiego 28
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22
Wineland al. Wojska Polskiego 70
Wine Center ul. Bogusława 37
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
Fitness Club ul. Monte Cassino 24
Mazowiecka 13 ul. Mazowiecka 13
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46
PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Squash na Rampie (obok KJ) ul. Jagiellońska
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Belle Femme ul. Monte Cassino 37A
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
Beverly Hills Akademia Urody (DT Kupiec parter)
ul. Krzywoustego
Beverly Hills Akademia Urody CH Galaxy - parter
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Cosmetica Rosa ul. Wielkopolska 27
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Estedent ul. Mickiewicza 49a
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Filozofia Piękna ul. Mała Odrzańska 21/5
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
Karmelove ul. Wilków Morskich 9
Medestetic ul. Okulickiego 46
Odnowa al. Bohaterów Warszawy Galeria Nowy Turzyn, I piętro
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Perfect Studio, ul. Rayskiego 20
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Saint Studio Fryzjerskie ul. Boh. Getta Warszawskiego 8
Salon Fryzjerski Keune ul. Małopolska 60
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyki Profesjonalnej ul. 5-go Lipca 32D
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Vessna ul. Królowej Jadwigo 46/1
Verabella ul. Jagiellońska 23
Vitamin Clinic al. Wojska Polskiego 215
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Galeria Kierat 2 ul. Małopolska 5
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Neckermann al. Wojska Polskiego 11
Neckermann CH Galaxy – II piętro
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
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
Sala koncertowa ul. Energetyków 40
Stara Rzeźnia Kubryk literacki (łasztownia) ul. Wendy 14
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

ul. Marii Konopnickiej 8, Świnoujście

kameralna lokalizacja w uzdrowiskowej części Świnoujścia / 250 m do plaży, 90 m do promenady
wysoki standard wyposażenia i wykończenia budynku
5 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna (10 miejsc parkingowych) / 24 apartamenty wakacyjne
lokale z ogrodami, balkonami, tarasami / oddanie do użytkowania II-III kwartał 2020 r.
możliwość zarządzania wynajmem apartamentu / możliwość odliczenia podatku VAT
rezerwacja i sprzedaż
+48 601 561 777

kontakt
ul. Langiewicza 28 U2, Szczecin

poczta@tlsdeveloper.pl

www . Villa44 . pl

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

