Nowa Klasa S.
Poczuj to, co najważniejsze.
Nowa Klasa S koncentruje się na tym, co najważniejsze: na wyjątkowych technologiach
zapewniających komfort i bezpieczeństwo, na których można polegać. Niezależnie od tego, czy
jesteś kierowcą, czy pasażerem z tyłu. Wyznaczająca trendy koncepcja obsługi MBUX w połączeniu
z luksusowymi materiałami zapewnia niespotykane dotąd wrażenia z jazdy. Pionierskie innowacje
nowej Klasy S nadają jej zatem wyjątkową i nieodpartą prezencję.
Przekonaj się sam, zapraszamy do naszych salonów.

Na okładce:
Małgorzata Rozenek-Majdan
Foto: Sandra Sobolewska
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Serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodzinnym, pięknie
pachnącej choinki, zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu każdego
dnia w Nowym Roku, życzy
Zespół Kliniki GDG Aesthetics Club

Anna Ołów - Wachowicz

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

Święta będą i tak
Grudniowa gorączka ogarnia mnie z reguły w okolicach połowy
listopada. Aktywuję się z pierwszym „Last Christmas” puszczonym w radio i już dzyń dzyń dzyń, jedzie renifer, jest wizja. Staram
się nad sobą panować, ale zawsze mnie troszkę poniesie. Zawsze.
Powtarzalność tego schematu jest jednocześnie frustrująca i budująca. Niby niczego się z roku na rok nie uczę, ale z drugiej strony
– pandemia, strajki, polexit, obostrzenia – a moje życie grudniowe
ma i tak swój niewzruszony harmonogram.
Nie wiem jak u Was, ale u nas najmniejsze dziecko jeszcze wierzy
w Świętego Mikołaja. Większe w Mikołaja nie wierzy, ale wierzy
w prezenty. W związku z tym, co roku o tej porze organizujemy
małą nocną inscenizację: zostawiamy przy kominku ciasteczka
i mleko dla Świętego oraz marchewki dla reniferów. Potem czeka
się, aż dzieciaki usną i dopycha do kominka prezenty, ciasteczka zjadając – zostawiwszy malownicze okruszki. Czekać trzeba
wytrwale i cierpliwie, bo jak się raz kiedyś pospieszyliśmy i zaczęliśmy od wyjedzenia scenografii, to nakryło nas najmłodsze
i opieprzyło, że jesteśmy niepoważni jako rodzice i ona teraz nie
dostanie prezentów, bo zeżarliśmy te cholerne ciastka. Czekamy
więc, aż zasypiamy. Budzimy się około piątej w nocy na kanapie,
połamani. Kot dopija mleko i kończy ciastka, warto było piec.
U mnie tak zawsze, lubię to.
Prezenty pod choinkę to temat trudny. Święty Mikołaj ma prosto:
list przychodzi, elf trzaska prezent na manufakturze, pakuje do
wora i Mikołaj to wszystko podczas wesołej przejażdżki pod rozgwieżdżonym niebem, przy wtórze dzwoneczków dostarcza ziuuu przez komin do adresata, ho ho ho. Zawsze bingo. Jeśli jednak
w naszym wieku pokłada się za dużą wiarę w Świętego Mikołaja,
to się można przejechać jak renifer na guanie w śniegu. W naszym
wieku prezenty robi mąż (konkubent, partner, mamusia, dzieci),
a to oznacza, że towar dostarczony może się zasadniczo różnić od
„zażyczonego”. O ile się da, trzeba się wyrażać precyzyjnie – linkiem do produktu. Owszem, można lubić niespodzianki, ale moje
życie dostarcza mi ich tyle, że na święta limit jest już wyczerpany.
U mnie tak zawsze. Ale lubię i to.
Choinka. Choinkę ogarniają najmilejsi, czyli małżonek z dziećmi. Wychodzą po najładniejszą, wrócą za 2 godziny pokłóceni,
z najdziwniejszą drzewiną jaką tam na składzie choinek mieli.
W tym czasie daję radę samodzielnie poprzesuwać meble, żeby
się to drzewo zmieściło. Najwyżej gałązki będą zachodziły na
ekran telewizora, przez święta jakoś się przemęczymy. Wywlekam ze schowków ozdoby i bombki, uczulam się natychmiast na
roczne pokłady kurzu. Oczy we łzach, woda z nosa, plecy mnie
bolą od przesuwania komody. Koty wywlekają mi z pudeł łańcuchy i ganiają bombki. Plastikowe znoszą to ok, szklane gorzej.
Po 15 minutach mamy tu małe pole minowe z resztek z brokatem. Sprzątam bombkowy gruz, pełna złych przeczuć, że gdzieś
przeoczę szkło, które się znajdzie nie w porę, oczywiście wbite
w czyjąś nogę. Raban zwiastuje powrót ekipy. Dziecko ryczy, głowa rodziny, zapocona, targa drapaka, siejąc mi po drodze cały syf
z Żacholeckiego Lasu. Przed głośnymi uwagami powstrzymuje
mnie wyraz twarzy małżonka, widać, że to człowiek na skraju.
Wyplątuję zabeczane dziecko z opakowań i zatykam czekolado-
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wym mikołajem. Krytycznie patrzę na wygospodarowaną suwaniem komody przestrzeń i stwierdzam, że chyba za mało grata
posunęłam, choinka zasłoni pół telewizora, a to już może nie
przejść. Małżonek skopuje z siebie buty przed wejściem w głąb
mieszkania i natychmiast zaczyna wrzeszczeć z nogą w górze.
Znalazła się przeoczona bombka. Choinka korzysta z okazji i ulega kotom – bęc, po raz pierwszy.
Pół godziny i dwa mikołaje czekoladowe później, wszyscy jako
tako dochodzą do siebie. Ubieramy. Koncepcje są różne. Małe
dziecko, np. zaparło się powiesić wszystkie ozdoby w jednym
miejscu z przodu i nie jest w temacie ani trochę elastyczne.
Po godzinie wreszcie zawisła zawartość wszystkich kartonów.
Lukę w gałęziach, z lewej, maskują samorobne przedszkolne łańcuchy z bibuły, które zauważyłam za późno, zapomniałam w zeszłym roku spalić.
Siedzimy wszyscy na kanapie i podziwiamy. Są lampeczki.
Pachnie. Jest nastrój. Mniejsze dziecko tuli się do mnie, słodkie
i cieplutkie takie. Zaraz zaraz, co ono takie cieplutkie?! 37,9 – coś
będzie. Koty oceniły, że słabo zaaranżowaliśmy ozdoby, poprawią
zaraz. Bęc, po raz drugi.
Późną nocą, kiedy wciąż przemieszczam się z syropem między
kuchnią, a pokojem dziecinnym, mijam rozświetloną pannę choinkę i coraz bardziej mi się podoba. Zwłaszcza, że godzinę wcześniej przewiesiłam połowę bombek i na inne miejsca. Kiedy wreszcie zamykam we własnym łóżku oczy, słyszę potężny łoskot,
brzdęk i toczące się po podłodze bombki.
Koty wygrały.
Finisz. Standardowy wieczór w tygodniu przedświątecznym.
Szoruję analogowo podłogę ścierą, bo mi mop nie wjeżdża pod
komodę. Sanepid pozwoliłby mi przed świętami otworzyć laboratorium, spokojnie spełniam kryteria. Moją pozycję chłopki pańszczyźnianej obserwuje, wieszający ostatni wytarty z kurzu klosz,
małżonek, a w głowiźnie kiełkują mu myśli włochate jak kot prezesa. Nic z tego, znalazłam w internetach przepis na ciasto z rumem
i rybę z dżinem. Przecież ja muszę jakiś fajerwerk na stół przygotować, ja muszę. Później, gdy o pierwszej w nocy dokręcam dżin,
stwierdzam, że było warto.
Zakupy, gotowanie, pakowanie, chaos. Zjazdy, wyjazdy, odwiedziny, pierogi, kolędy. Trzy dni zlatują jak jeden, zostajemy ze stertą
podartych opakowań w motywy świąteczne i lodówką zapchaną
jedzeniem. Sałatka podchodzi wodą, dociera do mnie, że jak co
roku ostatnio, śniegu nie było.
Po świętach segreguję śmieci. Worek przeznaczony na szkło jest
jakoś zawsze mocno pełen i nie są to butelki po oliwie. Ledwie
zdążam z worem, zanim panowie z Remondisa miną posesję. Bardzo miły pan z wozu odbiera ode mnie toboły, zielony nam upada
i rozlega się kompromitujący odgłos tłuczonego szkła.
– Uuu, u pani to chyba grubsza impreza była!
– U pani to tak raczej zawsze – pogrąża mnie jego kolega o dłuższym stażu na dzielnicy.
O psiakrew. U mnie tak zawsze.

Felieton

ŻYCZY ZESPÓŁ MENNICY MAZOVIA

POSZUKUJESZ ŚWIĄTECZNEGO PREZENTU
NA WAGĘ ZŁOTA? ZNAJDZIESZ GO W NASZYM
SZCZECIŃSKIM ODDZIALE. ZAPRASZAMY!

MENNICA MAZOVIA

UL. JAGIELLOŃSKA 85/8, 70-435 SZCZECIN
T: +48 91 425 80 20 / INFO@MENNICAMAZOVIA.PL
Mennica Mazovia Sp. z o.o. sprzedaje wyłącznie fizyczne złoto, srebro oraz platynę. Można je kupić
w postaci sztabek i monet bulionowych. Jesteśmy certyfikowanym dystrybutorem renomowanych
dostawców, takich jak C. Hafner czy Canadian Mint. Oferowane produkty pochodzą z najbardziej
znanych, światowych mennic takich jak Argor-Heraeus, PAMP, PerthMint czy Rand Rafinery.
Wszystkie wymienione mennice posiadają akredytację LBMA.

Nowoczesny kompleks między Zatoką
Wrzosowską a Morzem Bałtyckim

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

Apartamenty na sprzedaż

40 luksusowych mieszkań
z widokiem na Jezioro Dąbie

I tak będą Święta
Tym razem o nadejściu Świąt wcale nie przypomniały mi centra handlowe, bo … były zamknięte. Zaskoczyło mnie natomiast, gdy już pod koniec listopada zaczęłam myśleć
o przygotowaniu świątecznych dekoracji i powiesiłam lampki na oknie. Wcześniej obciachem było rozpływanie się nad świątecznymi hitami – dziś z utęsknieniem czekałam na
pierwszego grudnia, by wreszcie bez poczucia winy odpalić „All I want for Christmas is
you”. W sumie nie ma się czemu dziwić – w czasach ograniczeń i izolacji tęsknimy za normalnością. Za czymś bliskim, znajomym i pozytywnym. Niech to będzie nawet ”Kevin sam
w domu” na Polsacie! No dobra, może z tym Kevinem trochę mnie poniosło…
Według psychologów, jeśli już zdążyliśmy ozdobić dom, przytargać choinkę, to bardzo dobrze, bo to zdrowa i dobra praktyka. Tak wiele z tego, co wydarzyło się w tym roku, jest
poza naszą kontrolą. Eksperci zalecają skupienie się na tym, co możemy kontrolować, aby
złagodzić niepokój. Dlaczego więc nie skoncentrować się choćby na dekoracji? Dlaczego
nie pośpiewać świątecznych piosenek jadąc autem do pracy?
W tym samym duchu produkowaliśmy grudniowy Prestiż. Ma być kolorowo, świątecznie
i optymistycznie, bo poza pandemią przecież toczy się życie. Cieszmy się, zatem świętami
z całych sił i jak najdłużej się da. A jak już usiądziemy do wigilijnego stołu, to w ten szczególny czas najważniejsi jesteśmy my sami i nasi najbliżsi. Nawet, jeżeli spotkanie z nimi
będziemy musieli ograniczyć do kamerki, to jak już zło minie (a minie na pewno), może
wspomnimy te wyjątkowe Święta z krzywym, bo krzywym, ale jednak uśmiechem?
Podarujmy sobie czas, wspomnienia, emocje, przeżycia, a nie rzeczy. Tylko wtedy będziemy w stanie odnaleźć prawdziwy wymiar Świąt, który dla każdego jest oczywiście inny.
Ale obojętnie, czy jesteś głęboko wierzący, wierzący a niepraktykujący, czy z Bogiem jednak się rozmijasz i do szczęścia nie jest Ci on potrzebny, pamiętaj o jednym – Boże Narodzenie to część tradycji, w której wyrosłeś/wyrosłaś. A gdy zanika tradycja, zanika tożsamość.
Warto o tym pomyśleć siadając do wigilijnego stołu, ale przede wszystkim warto odpocząć, nabrać energii, pomyśleć o sobie, rodzinie, życiu. Nigdzie się nie spieszyć i niczego
nie musieć, zerwać ze świąteczną presją dać sobie i bliskim coś najcenniejszego – czas.
Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Oby był lepszy (o to akurat
nie będzie trudno) od odchodzącego. W imieniu swoim i całej redakcji Prestiżu.

Izabela Marecka
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Dermatologia | Dermatochirurgia | Medycyna estetyczna | Laseroterapia
Chirurgia ogólna | Chirurgia naczyniowa | Ginekologia estetyczna
ul. Jagiellońska 87 | 70-435 Szczecin | tel. 535 350 055 | www.klinikadrstachura.pl

tel. 733338675 | email: Szczecin@yasumi.pl |

/ YasumiSzczecin

reklama

LUXMEDICA FACE
AND BODY BEAUTY

KABUKI
RAMEN

TAJSKA – THAI
FOOD STREET

THE BEST THAI
& SUSHI

W ofercie salonu znajdziemy zabiegi pielęgnacyjne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury,
zabiegi pielęgnacyjne na twarz
i ciało z użyciem najlepszych produktów kosmetycznych, zabiegi
upiększające, japoński masaż
kobido, karboksyterapię, relaksacyjny masaż gorącymi kamieniami, mezoterapię mikroigłową
oraz depilację. Luxmedica Face
and Body Beauty to nie tylko
salon kosmetyczny, ale również
wyjątkowe miejsce stworzone
z pasją, sercem i zaangażowaniem. Na pierwszym miejscu stawia potrzeby klientów tak, aby
każdy znalazł w salonie coś idealnego dla siebie, swoją drogę do
piękna.

Uważa się, że słowo kabuki wywodzi się od archaicznego czasownika, oznaczającego „odejście od
normalnych manier i obyczajów”.
Kabuki Ramen, to lokal stworzony przez grupę przyjaciół.
Wcześniej prezentowali swoje
umiejętności w Kuchni Kraftowej
przy ulicy Tkackiej. Jak zapewniają wykorzystują tylko prawdziwe
produkty z całego świata, gotują
od podstaw, sezonowo i bez kompromisów. Aktualnie przygotowują potrawy do odbioru osobistego
oraz na wynos. W menu m.in. kilka rodzajów kultowej japońskiej
zupy ramen: składa się z rosołu,
makaronu i innych składników,
w zależności od receptury i fantazji kucharza.

Dania prawdziwej tajskiej kuchni
z dostawą lub na wynos. Na początek
wybrane potrawy m.in. zupy, płonący
wok, tajskie curry. Ale jak zapewniają
właściciele jak tylko pojawi się możliwość zorganizowania pełnego otwarcia lokalu, przy stolikach i z pełną
obsługą, pojawią się kolejne pozycje
w menu. Tajska pracuje codziennie
w godzinach 12-22.

Kolejny lokal w reprezentacyjnym
miejscu Szczecina – Wałach Chrobrego. Ale w związku z aktualną
sytuacją pandemiczną w kraju,
właściciele zmuszeni byli przesunąć w czasie otwarcie lokalu.
Na razie, od końca listopada,
klienci mogą składać zamówienia
przez platformę Pyszne.pl oraz
telefonicznie. W menu sushi oraz
wybrane dania kuchni tajskiej.

Szczecin, ul. Jagiellońska 11

Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1

Mierzyn, ul. Welecka 1a

Szczecin, ul. Jagiellońska 84

CAŁA NAPRZÓD Z MORSKIM
CENTRUM NAUKI
Powstające na szczecińskiej Łasztowni Morskie Centrum Nauki zapowiada się spektakularnie. Zdradzamy kilka szczegółów na temat tego
co czeka przyszłych gości tego niezwykłego miejsca.
Wiemy na pewno, że zainstalowanych będzie aż 211 eksponatów.
– Na parterze zaplanowano 2 z 5 bloków tematycznych – wymienia
Witold Jabłoński, dyrektor MCN. – Zwiedzający „Całej naprzód!”
poznają budowę statku, proces jego projektowania i budowania,
a także typy jednostek pływających, rodzaje napędów, sposoby
sterowania, własności wody i ich wpływ na jednostki pływające.
Za to blok żartobliwie zatytułowany „Chlap!” będzie miał charakter wodnego placu zabaw dla dzieci. Autorem wystawy, firmą która
zaprojektuje, wyprodukuje i zainstaluje każdy z eksponatów będzie
warszawski Trias AVI.
Wszystkie eksponaty wchodzące w skład stałej wystawy będą
miały charakter edukacyjny i popularnonaukowy a adresowane będą do wszystkich zwiedzających,
zarówno dzieci i jak i dorosłych. Jednym
z wielu atrakcyjnych eksponatów będzie „Chrzest statku” (wizualizacja). – Ta część wystawy prezentować będzie jedną z ważniejszych
tradycji
morskich:
ceremonię
nadania statkowi nazwy – mówi

dyrektor MCN. – Składać się będzie z dużego elementu scenograficznego prezentującego fragment burty, dziób statku, litery w pojemniku i podwieszony na lince elastyczny model butelki szampana.
Zwiedzający będzie mógł wybrać z pojemnika litery i zawiesić je na
burcie statku tak, by ułożyły się w dowolną nazwę. Następnie będzie mógł uderzyć modelem butelki o burtę, co uruchomi aplikację
odtwarzająca dźwięki: rozbijanego szkła, brawa i galową muzykę.
W scenografii stanowiska (i na sylwetce statku) pojawią się elementy towarzyszące uroczystości chrztu: elegancko ubrani ludzie, flagi,
girlandy kwiatów.
Budynek Morskiego Centrum Nauki ma być gotowy już w przyszłym
roku, a zamontowana Wystawa Stała w 2022.

PANNY NA ŚLUBNYM KOBIERCU
To najbardziej osobista forma ceremonii i ciesząca się coraz większą popularnością alternatywa dla uroczystości kościelnych. Ślub humanistyczny wygląda co prawda jak klasyczny, ale odbywa się wyłącznie na
zasadach, jakie ustali para młoda z organizatorami. Nie odziera go to przy okazji z romantyczności, a wręcz
przeciwnie – jest pięknym podsumowaniem łączącego dwoje ludzi uczucia. W naszym przypadku dwóch
fantastycznych dziewczyn.
Alena Szyszka i Klaudia Worona postanowiły przypieczętować miłość i pomimo iż w Polsce pary homoseksualne nadal nie mogą prawnie zawierać związków małżeńskich, a nawet partnerskich, miały prawdziwą ceremonię ślubną. W pięknych wnętrzach Weranda Home, podczas uroczystości zorganizowanej przez Even
Event i poprowadzonej przez firmę Ślub Humanistyczny Joanny Humerczyk, wśród kwiatów od Zapłotni
i w kreacjach od Anny Lachor, powiedziały sobie „tak”. Całość sfotografowała Aleksandra Medvey-Gruszka.

ad / foto: Aleksandra Medvey-Gruszka
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ZAKOTWICZ W SZCZECINIE
Wrocław ma krasnale, Szczecin ma szansę mieć kotwice. Nic chyba nie kojarzy się z morzem i statkami dobitniej, jak ten ogromnie ważny element każdej pływającej jednostki.
„Zakotwicz w Szczecinie” to jeden z projektów (nr 26) zgłoszonych w tym roku do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
którego autorem jest Yacht Klub Polski Szczecin. W ramach
projektu w rożnych punktach miasta zostaną zamontowane
wyremontowane kotwice, wydobyte podczas prac pogłębiarskich, związanych z przebudową toru wodnego Szczecin - Świnoujście. Obok każdej z kotwic znajdą się tablice edukacyjne
opisujące statki zbudowane w Stoczni Szczecińskiej. – Kotwica według Encyklopedii Żeglarstwa to: „urządzenie do utrzymywania statku w miejscu na wolnej przestrzeni wodnej…”,
symbolizuje również nadzieję – mówi komandor Marcin Raubo
z Yacht Klub Polski Szczecin, pomysłodawca projektu. – Celem
projektu jest propagowanie oraz upamiętnianie wiedzy o morskiej historii Szczecina a także przybliżenie sylwetek statków
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powstających w tutejszej stoczni. Kotwice wyłowione z toru
Szczecin-Świnoujście są naturalnym symbolem, który podkreśla tożsamość Szczecina jako miasta portowego, żeglarskiego
i od zawsze związanego z wodą.
W ramach promocji tego projektu zorganizowana zostanie
również akcja „inwentaryzacji” kotwic już funkcjonujących
w miejskiej przestrzeni. Przewidziany jest również wirtualny
spacer z przewodnikiem miejskim Przemysławem Głową pod
hasłem „Liczymy szczecińskie kotwice” i stworzenie w trakcie
realizacji projektu interaktywnej mapy ze zdjęciami mieszkańców z kotwicami już istniejącymi w przestrzeni miasta.
Więcej informacji: www.szczecinskiekotwice.pl

Wydarzenia

LEWANDOWSKI Z POLMOTOREM
Na początku grudnia tego roku szczecińska firma Kia Polmotor oficjalnie rozpoczęła współpracę ze znanym lekkoatletą Marciem Lewandowskim – brązowym medalistą Mistrzostw Świata w Doha.
Marka wspiera od wielu lat szczeciński sport i sportowców. Symboliczne dołączenie Marcina Lewandowskiego do tego motoryzacyjno-sportowego teamu nastąpiło na początku grudnia, przekazaniem kluczyka
do jednego z aut marki. Doszło do tego w niezwykle klimatycznym
miejscu – jednej ze starych fabryk znajdujących się na Stołczynie. Wybór miejsca nie był przypadkowy. – Surowym klimatem chcielibyśmy
nawiązać do ciężkiej pracy, wyrzeczeń i walki z samym sobą, jaką musi
wykonać sportowiec, by odnieść sukces – zapewniają przedstawiciele
Kia Polmotor.
Aktywność sportowa Kia Polmotor rozpoczęła się w 2015 roku od
wsparcia PZU Maraton Szczeciński – pierwszego maratonu w historii
stolicy Pomorza Zachodniego. Wówczas firma była partnerem motoryzacyjnym tego wydarzenia. – Zależało nam na tym, by wspierać
szczeciński sport i sportowców, by razem z kibicami i uczestnikami wydarzeń sportowych przeżywać niesamowite emocje i dopingować reprezentantów naszego miasta – dodają przedstawiciele Kia Polmotor.
Kia Polmotor była partnerem takich wydarzeń sportowych jak:
Monika Pyrek Camp, Szczeciński Mityng Skoku o tyczce, Memoriał Maniaka, Mistrzostwa Polski Miłośników Zwierząt i Lekarzy
Weterynarii w Golfie, Finał Turniejów Klubowych w Binowo Park

Golf Club. Ponadto zorganizowała kilkanaście turniejów, które odbywają się na hali tenisowej Kia Polmotor Arena, której firma jest
partnerem tytularnym od 2018 roku. Od 2019 roku Sportowym Ambasadorem marki jest Piotr Lisek. W 2020 roku firma była organizatorem zawodów skoku o tyczce dla juniorów – Lisek i przyjaciele,
a także #lisekwlesie: dla osób uprawiających sport w Lasku Arkońskim.
Kia Polmotor wspiera również od 2019 roku aktywnie Szczeciński Klub Sportowy Głuchych KORONA, od 2020 roku Pogoń Yacht
Racing oraz Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT. W październiku bieżącego roku uruchomiona został profesjonalny projekt biegowy, który ma na celu wspieranie Trenera Bartosza Nowickiego
i trójki młodych utalentowanych lekkoatletów. – Nasza aktywność
w świecie sportu, obejmuje zarówno dorosłych, jak i dzieci, zawodowców i amatorów. Tworzymy i współtworzymy wydarzenia w których
i dzieci, i dorośli mogą rozwijać swoje umiejętności i miłość do sportu.
Jesteśmy organizatorami, a także partnerami wydarzeń skierowanych
dla osób zajmujących się sportem zawodowo, jak i amatorsko. Współpracujemy z profesjonalnymi sportowcami, którzy swoją postawą
inspirują pozostałych do podejmowania sportowych aktywności – zapewnia Kia Polmotor.

ds / foto: Dagna Drążkowska- Majchrowicz
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EKO
CIEKAWOSTKI
w utrzymaniu, ale też stanowią miejsce do życia dla pożytecznych owadów, wzbogacają zielenią betonowe miasta, jak również – oczyszczają powietrze przy drogach.

SZCZECIN LUBI RECYKLING

Świadomość ekologiczna mieszkańców naszego miasta jest coraz większa! Poziom recyklingu w Szczecinie wzrasta systematycznie
i regularnie osiągane są wyznaczane pułapy. –
To oczywiście zasługa mieszkańców, których
świadomość ekologiczna jest coraz większa,
ale także dobrze zorganizowanego systemu
odbioru odpadów z szerokim wachlarzem
usług, rozbudowanej sieci Ekoportów czy
realizowanych przez nas działań informacyjno- edukacyjnych – mówi Paweł Adamczyk,
dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
UM. W 2019 roku poziom wynosił aż 49,1%.
Warto przy tym zaznaczyć, że gminy, które
w 2020 r. nie osiągną wymaganych przepisami
50% recyklingu, mogą zapłacić wysokie kary
pieniężne. Wszystko wskazuje jednak na to, że
Szczecinowi takie wydatki nie grożą.
NOWE CIEPŁO DLA MIASTA

W Szczecinie powstanie niedługo nowe źródło
ciepła i energii elektrycznej. Ten ekologiczny
projekt to jednostka kogeneracyjna zasilana
gazem ziemnym. Zmniejszy ona ilość węgla
kamiennego używanego do wytwarzania ciepła w naszej metropolii. Inwestycja będzie
realizowana przy udziale Miasta Szczecin,
które ma przystąpić do odpowiedzialnej za nią
spółki New Cogen. Prośrodowiskowa technologia umożliwi efektywne wykorzystywanie
energii pierwotnej i znacznie obniży emisję
szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki
projektowi, szczecinianie będą mogli oddychać czystszym powietrzem. Proekologiczny

projekt wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Szczecina. Realizacja inwestycji potrwa 2 lata i będzie finansowana przy
współudziale Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
AGLOMERACJA UKWIECONA

Szczecin za kilka miesięcy rozkwitnie jeszcze
bardziej i to dosłownie! W zachodniopomorskiej stolicy powstaną dwie gigantyczne łąki
kwietne. Pierwsza kolorowa kraina tworzy się
na zieleńcu Jeziorko Słoneczne, druga – przy
ulicy 26 kwietnia. Na nowych łąkach pojawią
się różne gatunki roślin, w przeważającej większości: wieloletnich. Nie będzie tu kwiatów
obcego pochodzenia, ani inwazyjnych. Na zielonych terenach pojawią się natomiast m.in.
maki, szałwie, dziewanny, kminki, żmijowce
oraz złocienie. Warto zaznaczyć, że łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla
uciążliwych i kosztownych trawników. Barwne
pola są nie tylko mało wymagające oraz łatwe

ORIENTEETING W POBLISKIM LESIE

W szczecińskiej zielonej okolicy coraz większą popularność zdobywa nowa aktywność.
Orienteeting to grupa dyscyplin, które łączy
element poszukiwania szczegółów terenu,
a dokładniej punktów kontrolnych. Najpopularniejsza forma to bieg na orientację, ale są
też inne typy tej aktywności. Najlepsze jest
zaś to, że orienteeting łączy zalety wynikające z wysiłku fizycznego z radością charakterystyczną dla odkrywców. Aktywność to
połączenie zabawy i sportu. Trzeba odnaleźć
punkty kontrolne w jak najkrótszym czasie,
co powoduje połączenie wysiłku fizycznego
oraz umysłowego. Niedawno w Nadleśnictwie
Kliniska otworzono „Zielony punkt kontrolny”,
który służy do uprawiania właśnie tej formy
aktywności. W ramach projektu utworzono 20
punktów z informacjami dotyczącymi świadomości ekologicznej, a do wyboru są 3 ścieżki
o różnych poziomach trudności. Trasy można
pokonywać indywidualnie lub grupowo, w formie rekreacji lub rywalizacji sportowej. Tempo
określa się samodzielnie, w zależności od fizycznych możliwości. Więcej na: www.szczecin.lasy.gov.pl/.
OGRODY DESZCZOWE RATUNKIEM

Polska ma spory problem z gospodarką wodną, brakuje dużych inwestycji i miejsc małej
retencji. Na szczęście, w naszym kraju coraz
większą popularnością cieszy się nowy trend
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– ogrody deszczowe. To sposób na problem
ze „stojącą” po opadach wodą. Te roślinne
zakątki chronią np. przed zalaniem podwórza
czy parkingu. Łączą one troskę o wodę z zielonymi inwestycjami. Zbierają i wykorzystują
deszczówkę z pobliskich terenów. Zatrzymują wodę w glebie, dzielą się z nią otoczeniem
w trakcie suszy, obniżają temperaturę oraz nawilżają powietrze w okolicy. To jeden z tanich
i skutecznych sposobów adaptacji miasta do
zmian klimatu, które skutkują ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi. Tworząc taki ogród,
poprawiamy jakość odprowadzanych wód, wygląd krajobrazu, tworzymy piękną i pożyteczną przestrzeń. Takie zielone zakątki można zakładać na osiedlach, skwerach lub na własnym
terenie. Wykorzystuje się w nich rośliny hydrofitowe, czyli naturalnie oczyszczające wodę.

nowe życie. To świetne narzędzie do sąsiedzkiej wymiany i adopcji kwiatów doniczkowych.
Profil użytkownika daje m.in. możliwość opisania rośliny czy dodania ulubionych gatunków,
które nas interesują. Ogłoszenia dzielą się na
kategorie: Szukam, Oddam, Zamienię, Sprzedam. Można przeglądać rośliny, dodawać je do
ulubionych, czy napisać, czego się dokładnie
poszukuje. Co ciekawe, ogłoszenia przedstawiane są również w formie mapy, dzięki czemu mamy okazję poznać miłośników zieleni
z najbliższej okolicy. Aplikacja dostępna jest
na telefony z systemem Android oraz iOS.

środków ochrony roślin. Zdaniem badaczy,
ich projekt pozwala na bezpieczną, skuteczną
i nieszkodliwą dla środowiska eliminację bakterii. Ze względu na właściwości dezynfekujące wynalazek może znaleźć szerokie zastosowanie komercyjne. Może być wykorzystywany
jako środek do przyjaznej środowisku eliminacji bakterii lub preparat o charakterze prewencyjnym do stosowania w ochronie płodów
rolnych oraz ogrodniczych.

GOOGLE STREET VIEW W INNYM ŚWIETLE

GUCCI TWORZY SECOND HAND

MIĘSO Z LABORATORIUM W RESTAURACJI

W Izraelu powstała restauracja, która serwuje mięso wyhodowane w laboratorium. The
Chicken to knajpa, która znajduje się w Tel
Awiwie. Projekt to pomysł technologiczno-gastronomiczny firmy SuperMeat, która zajmuje
się np. odtworzeniem mięsa drobiowego, tak
by wykluczyć zabijanie zwierząt w procesie
produkcji. Główna pozycja w menu, Chicken
Burger, to chrupiący filet z kurczaka podawany
w bułce maślanej z dodatkami. Podobno smakuje i wygląda jak tradycyjne danie. Poza drobiowym mięsem z laboratorium, restauracja
serwuje m.in. sałatkę z korzenia selera, tortellini z pomidorami, brownie oraz smażoną dynię piżmową. Ciekawą atrakcją dla pierwszych
klientów jest możliwość zwiedzenia laboratorium, które jest tuż obok restauracji.
ZIELONA APLIKACJA DO WYMIANY

Plantswapp to darmowa aplikacja zrzeszająca
fanów roślin domowych. Umożliwia wymianę,
zakup lub przygarnięcie rośliny. Pozwala odnaleźć interesującego kwiatka w okolicy albo
pozbyć się nielubianego zielonego domownika. Dzięki niej można wzbogacić domową
dżunglę lub dać niechcianej roślinie szansę na

Luksusowy dom mody wkracza do drugiego
obiegu, a za każdy kupiony przedmiot zasadzi
drzewo. To kolejna znana marka, która postawiła na zmianę w trosce o środowisko. Włoski
gigant otworzył internetowy sklep z odzieżą
z drugiej ręki. Na stronie firmy zamieszczono
oficjalne oświadczenie, pokazujące zmianę
w podejściu do tematów związanych z ekologią. To kolejna ważna decyzja dla planety, jaką
dom mody podjął w ostatnich latach. Niedawno rozpisywano się o rezygnacji z wykorzystywania naturalnych futer i kolekcji z recyklingu.
Teraz Gucci zaprezentował prawdziwą zieloną
rewolucję. Własny second hand ma przeciwdziałać marnowaniu tekstyliów oraz nadprodukcji śmieci. Dochód zostanie przeznaczony
na wsparcie globalnego zalesiania. W ten sposób Gucci nie tylko wzmocni drugi obieg, ale
też zrobi coś dobrego dla planety.
PLAZMA DO OCHRONY ROŚLIN

Polscy naukowcy wymyślili ciekawy wynalazek, który może znaleźć zastosowanie w produkcji warzyw i roślin, a także ochronie plonów rolnych oraz ogrodniczych. Okazuje się,
że roztwory specjalnych soli, aktywowanie za
pomocą plazmy, zyskują bakteriobójcze właściwości. Można to wykorzystać do ochrony
roślin przed chorobami. Patent na to rozwiązanie uzyskali już specjaliści z Gdańska i Wrocławia. To ciekawa alternatywa dla popularnych
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Google Street View sprawdza się jako narzędzie wspomagające badania nad roślinnością!
Przydatność funkcji sprawdzili niedawno naukowcy z Polski i Szwecji. Google Street View
wykorzystali do śledzenia inwazji obcych
gatunków roślin przy drogach. Okazało się
bardzo przydatną pomocą naukową. Badacze
podkreślają, że inwazyjne gatunki stanowią
olbrzymie zagrożenie dla różnorodności biologicznej na świecie, to jedna z najważniejszych
przyczyn wymierania rodzimych roślin i zwierząt. Śledzenie ich ma kluczowe znaczenie
w skutecznej kontroli ich populacji. Google
Street View pomogło szybciej i taniej przyjrzeć
się inwazji konkretnych roślin. Podniosło wydajność pracy badaczy, a także pozwoliło na
nieingerujący w środowisko monitoring przyrodniczy. Autorzy swoje badania opublikowali
w czasopiśmie ekologicznym. Podkreślają, że
zastosowanie nowych technologii i zwiększających się zasobów danych wirtualnych może
mieć niebagatelne znaczenie w rozwiązywaniu współczesnych problemów związanych
z ochroną przyrody.

autor: Karolina Wysocka/ foto: pixabay

Spełniające się marzenia widzimy codziennie, dlatego
wiara w cuda przychodzi nam naturalnie. Życzymy
Wa m , a b y ś c i e w w y j ą t k o w e d n i Ś w i ą t B o ż e g o
Narodzenia z optymizmem przeżywali każdą chwilę.
Mamy nadzieję, że w tym niełatwym dla wszystkich
czasie, tegoroczny okres świąteczny różnić się będzie
od poprzednich jedynie liczbą kolędników przy stole,
nie zaś ilością radości w sercach.
Niech magia Świąt sprawi, że - mimo iż pewnie trochę
na odległość - w tym roku także poczujecie bliskość
rodziny i przyjaciół. Zespół Vitrolive z głębi serca śle
Wam najszczersze życzenia. Bądźcie zdrowi, dajcie
sobie czas na oddech, a sami dostrzeżecie, że każdy
dzień to nowa szansa!

Wesołych Świąt!

PROF. DR HAB. N. MED. RAFAŁ KURZAWA
Dyrektor Medyczny The Fertility Partnership
w Polsce, współzałożyciel Centrum Ginekologii
i Leczenia Niepłodności Vitrolive w Szczecinie

AGNIESZKA ZBOROWSKA
Koordynator recepcji w Vitrolive

DR N. MED. ANNA JANICKA
Dyrektor ds. jakości i rozwoju w Vitrolive

DR N. MED. ALEKSANDRA ROSIAK-GILL
Diagnosta laboratoryjny w Vitrolive

DR N. MED. WOJCIECH GŁĄBOWSKI
Kierownik ds. lecznictwa w Vitrolive

Małgorzata Rozenek-Majdan:

Nie odpoczniecie
ode mnie!
Nie ma chyba takiej drugiej gwiazdy showbiznesu w Polsce, która by wzbudzała tyle emocji co
Małgorzata Rozenek-Majdan. Uwielbiana i hejtowana. Perfekcyjna pani domu, zawsze doskonale
wyglądająca, tytan pracy. Jednocześnie mama trzech synów, żona Radosława Majdana, byłego piłkarza Pogoni Szczecin i reprezentacji Polski. Do tego mocno zaangażowana w promowanie in vitro,
niebojąca się mówić głośno tego co myśli. Jej kolejna rola związana jest ze zdrowym trybem życia,
któremu hołduje od lat.
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Jest pani ambasadorką naturalnych kosmetyków Clochee, linii Baby&Kids, przeznaczonej do pielęgnacji
skóry dzieci. Wybór chyba nie był przypadkowy: została pani niedawno ponownie mamą, jest pani zwolenniczką zdrowego trybu życia.

Tak naprawdę to Clochee wybrało mnie (śmiech).
To wspaniała marka, która robi w stu procentach naturalne, wegańskie kosmetyki do pielęgnacji. Nie było to moje
pierwsze spotkanie z nimi. Znałam produkty Clochee, ale
te dla dorosłych. Ekologia ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Do tego opakowania. Jestem estetką i zwracam
dużą uwagę na design. Linia Baby&Kids ma przyjemny
wygląd i świetny skład. Poza tym bardzo podoba mi się
ideologia firmy. Mam świetny kontakt z paniami z Clochee, z panią Darią, właścicielką firmy. Mamy w Polsce
markę kosmetyków na światowym poziomie.
Zdrowy tryb życia jest dla pani szczególnie ważny.

Ogromnie, dlatego też dużą wagę przykładam do tego
jakich kosmetyków używam. Kosmetyki to jednak nie
wszystko. Bardzo ważny jest ruch, wysiłek fizyczny. Dobry wygląd jest tylko skutkiem ubocznym tego, sport
dostarcza nam sporą dawkę energii. Do tego ważne jest
to co jemy. Jest wiele prawdy w tym, że jesteśmy tym, co
jemy. Ja od wielu lat jestem wegetarianką.
A czym jest dla pani bycie mamą?

Wszystko co robię w swoim życiu, robię dla moich dzieci. Są dla mnie najważniejszymi osobami. Jestem mamą
trzech synów. Każdego z nich urodziłam dzięki in vitro.
W przypadku Henia było najtrudniej, staraliśmy się o niego z mężem przez kilka lat. Procedura in vitro jest skomplikowana, ale warta wysiłku i poświęcenia.
Mówiąc wprost: przeszła pani drogę przez mękę
w bardzo szlachetnym i pięknym celu.

Bywało ciężko. In vitro ma ogromny wpływ na ciało i emocje. Są nie do opisania i ciężko jest o nich opowiedzieć.
Stąd też pojawił się pomysł książki „In vitro. Rozmowy intymne” oraz poradnik „Świadoma mama”. Są to pozycje,
w których przybliżam pozytywne strony macierzyństwa,
ale nie obieram go z chwil, które dla rodziców bywają
trudne.
Jest pani w Polsce orędowniczką in vitro. Promuje pani
tą metodę, edukując innych, wspierając inne pary,
które pragną zostać rodzicami. Jednak to nie jest takie
proste, szczególnie w naszym kraju.

Dzięki tej metodzie zostałam trzykrotnie mamą. To skomplikowana i kosztowna procedura, dlatego powinna być
refundowana. W Polsce ponad półtora miliona par mierzy
się z niepłodnością. To ogromna liczba. W kraju, w którym
tak głośno mówi się o wartościach rodzinnych i stawia
rodzinę na pierwszym miejscu, in vitro traktowane jest
jak coś złego. Kobiety są stygmatyzowane, podobnie jak
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i dzieci, które zostały w ten sposób poczęte.

Dlatego założyła pani fundację? Żeby wspierać innych?

Fundacja zaczęła swoją działalność w marcu, na moment
przed lockdownem. Przez parę miesięcy jej praca była
utrudniona ze względu na sytuację w jakiej się znaleźliśmy, ale od września pracuje już na pełnych obrotach.
Jej głównym celem jest pomoc i wsparcie dla par, które
starają się o dziecko metodą in vitro, a dokładnie zbieraniem środków na zabieg. Największą barierą są właśnie
finanse. Należy też pamiętać, że in vitro to ostateczność,
proponowana jest wtedy, kiedy inne sposoby zawiodły.
Oprócz tego, fundacja współpracuje z bardzo dobrymi klinikami, ze świetnymi lekarzami. W planach mamy propagowanie badań: rezerwy jajnikowej u kobiet, u mężczyzn
badania jakości nasienia. Najlepiej zrobić je przed 30 rokiem życia, jeśli myśli się o założeniu rodziny. Ponadto będziemy prowadzić działalność edukacyjną, gdyż pojawia
się dużo nieprawdziwych informacji.
Część z tych informacji jest naprawdę absurdalna
i zwyczajnie okropna. Wspomniała pani o piętnowaniu kobiet, ale też o dzieciach, które urodziły się dzięki
tej metodzie. Słyszałam takie opinie, że dzieci z in vitro to „dziwolągi”, że nie są normalne…

To już nawet nie chodzi o samo in vitro. Tu chodzi w ogóle o kobiety, o próbę kontrolowania naszego życia. To, co
dzieje się aktualnie w Polsce, to że kobiety wyszły na ulice
protestować, głośno domagać się swoich praw jest reakcją na to, co w Polsce Kościół Katolicki robi od lat, na to
co wyprawia z nami aktualny rząd, cynicznie wykorzystujących pandemię do wprowadzania absurdalnych pomysłów. Nie da się obok tego przejść obojętnie i spokojnie.

Widziałam pani reakcję na Instagramie. Otwarcie pani
poparła Strajk Kobiet i mocno skomentowała projekt
dotyczący aborcji. Zaskoczyła tym pani wiele kobiet.
Słyszałam opinie typu, że „Rozenek jest w porządku”, „lubię Małgośkę”, itp. No właśnie, z Małgorzatą
Rozenek-Majdan jest tak, że albo się ją kocha albo
nienawidzi. Szczególnie widać to w Internecie, gdzie
pani życie jest szeroko komentowane, nie zawsze pozytywnie. Jako osoba publiczna jest pani szczególnie
narażona na hejt. Jak sobie pani z tym radzi?
Z negatywnymi komentarzami na swój temat zmagam
się od dawna, właściwie od samego początku mojej kariery. Podchodzę do tego ze stoickim spokojem. Znam
swoją wartość, tylko ja wiem najlepiej, ile pracy wkładam
w to, co robię. Staram się mieć do tego dystans. Odcinam
się od tego, nie oglądam się na innych i po prostu robię
swoje. Myślę, że to zdrowe podejście, które wyniosłam
z rodzinnego domu i staram się przekazać je swoim synom.

Temat z okładki

Wsparcie bliskich osób również pomaga. Pani mąż, Radosław Majdan, zawsze jest przy pani. Myślę, że niektórzy panowie powinni brać
z niego przykład…

Mówi się, że za każdym mężczyzną, który odniósł sukces stoi kobieta.
W naszym przypadku jest trochę na odwrót. Radek mnie we wszystkim
wspiera i jest w tym fantastyczny. Jest czuły, ma duże pokłady cierpliwości i spokoju. Do tego jest świetnym tatą. Na Henia czekał naprawdę
długo, staraliśmy się o dziecko przez kilka lat, teraz nie widzi świata poza
nim. Pomaga mi również w codziennych obowiązkach i wstaje do Henryka
w nocy. Ma także świetny kontakt z moimi starszymi synami: Stasiem
i Tadziem.
Jest pani tytanem pracy. Programy, reklamy, fundacja, teraz jeszcze rola ambasadorki. Skąd pani na to czerpie energię i czy ma pani
czas jeszcze na zwyczajne domowe życie?

Jestem energiczną osobą, taka już się urodziłam. Niektórzy ludzie mają
większe lub mniejsze pokłady energii. Ja należę do tej drugiej grupy, która nie potrafi usiedzieć na miejscu. Lubię jak coś się dzieje. Co do życia
rodzinnego, to jest to moja baza, bez niego by mnie nie było. Mój dom
jest dla mnie najważniejszym miejscem, które naładowuje mnie energetycznie i daje siły do działania. Teraz nasze życie stanęło trochę na
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głowie. Jest Henio, do tego starsi synowie uczą się zdalnie, więc cały
czas są w domu. Mały dom wariatów (śmiech). Oczywiście z Radkiem
zawsze znajdziemy chwilę dla siebie. Czasem coś zaplanujemy, czasem
spontanicznie gdzieś wyjedziemy. Teraz jest to trochę utrudnione przez
pandemię, ale wystarczy zwyczajny spacer czy… własna kanapa.
Co w takim razie szykuje dla nas pani nowego?

Pracuję nad wieloma projektami, które ujrzą światło dzienne już
w pierwszej połowie przyszłego roku. Ostatnio postanowiłam sprawdzić się w kompletnie nowej roli i przyjęłam propozycję Patryka Vegi.
Gram jedną z głównych ról. Było to dla mnie wyzwanie, bo gram kobietę, która jest moim całkowitym zaprzeczeniem. Kolejna, już nieco
mniejsza rola czeka na mnie przy następnym projekcie. Mam jeszcze
kilka pomysłów, ale nie mówię o nich głośno. Gdy będę ich pewna na sto
procent, wtedy powiem. Krótko mówiąc – nie dam od siebie odpocząć!
(śmiech)

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Sandra Sobolewska / MUA: Beata Milczarek / stylizacje: Paweł Marczewski / fryzury: Marek Sierzputowski /
produkcja zdjęć: Clochee
Temat z okładki

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości, ciepła i optymizmu,
a zdrowie i pomyślność towarzyszą każdego dnia Nowego Roku.
Serdeczne podziękowania za zaufanie wraz z najlepszymi życzeniami
składa zespół AMC Art Medical Center

Przy
świątecznym
stole
W pięknym Pałacu Manowce położonym w Nowym Warpnie nad Zalewem Szczecińskim odbyła się
niezwykła sesja branży ślubnej, zorganizowana przez Lily Wedding Planner przy współpracy fotografki Oli Gruszki i pałacu Manowce. Tym razem wszystko wyglądało nieco inaczej.

– Zazwyczaj promocja naszej branży wygląda tak, że jest
zaaranżowana sesja zdjęciowa, gdzie prezentujemy ślub
fikcyjnej pary młodej z uwzględnieniem wszystkich elementów takiego wydarzenia. Ma to wyłącznie charakter pokazowy a ludzie, którzy przygotowują takie uroczystości są na
drugim planie – tłumaczy konsultantka ślubna Joanna Kopij
z Lily Wedding Planner. – W tym roku postanowiliśmy zmienić formułę i pokazać nas, czyli osoby i firmy, które stoją
za organizacją imprez ślubnych. Począwszy od fotografów,
makijażystek, przez wedding planerów, po osoby zajmujące się cateringiem, oświetleniem czy magazynem Prestiż,
który jest naszym medialnym partnerem i członkiem naszej
społeczności.
Ludzie, którzy wzięli udział w sesji w Manowcach, to osoby,
z którymi Lily Wedding stale współpracuje, ale nie tylko. –
W tym projekcie wzięła udział np. Anna Szulc, dekoratorka
wnętrz z salonu Mooi, która zbudowała nam scenografię
w sali balowej do sesji glamour – mówi Joanna Kopij. – Pani
Ania na co dzień nie pracuje przy sesjach ślubnych, tylko sty-
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lizowanych i biznesowych.
Trwająca pandemia negatywnie odbiła się na branży eventowej. Jednak nie na tyle, by zniechęcić pracujących w niej
ludzi. – To jest bardzo trudny czas dla nas. Mamy zakazy
właściwie na wszystko – wyznaje pani Joanna. – Nie przeniesiemy się z naszą pracą do rzeczywistości wirtualnej.
Wesela online to nieporozumienie, nie da się w ten sposób
zorganizować takiej imprezy. „Żywi” ludzie budują emocje,
a jak ludzie się nie spotykają, to nie ma emocji. Ten czas nie
jest tylko trudny dla nas, ale także dla wszystkich par młodych, które długo przygotowywały się do tego wielkiego
dnia. Musiały najpierw przełożyć, a później odwołać datę
ślubu, co wiązało się z dużym stresem i zwyczajnym rozczarowaniem. Dlatego też, poprzez tę sesję, chcemy pokazać,
że mamy się dobrze, że trzymamy się pozytywnej myśli, iż
wkrótce wrócimy. Cały czas pracujemy. Wszystkie firmy
i osoby związane z branżą eventową, branżą ślubną działają
i przygotowują się na sezon 2021/2022.

ad/ foto: Aleksandra Medvey-Gruszka

Styl życia

W sesji udział wzięli:

Agnieszka Szeremeta- Make up Artist, Joanna Kopij- Lily Wedding Planner, Karolina Andrzejak- Lily Wedding Planner, Joanna Sinkiewicz- manager
Pałacu Manowce, Ola Gruszka- Fotografia, Jarek Kowalski- DJ, Jacek Bajon- Lumity.pl- oświetlenie, Iwonka Karaśkiewicz- Event Bar - barmani,
Kamila Jankowska- Prestige Films (film), Łukasz Jankowski- Prestige Films (film), Rafał Jesionek- Jego Wina- prossecco van, Iza Marecka- Magazyn
Szczeciński Prestiż, Natalia Burdzy- Mlaski Obfite Catering, Michał Macuk- Mlaski Obfite Catering, Ula Markiewicz- Miłosna Beza- scenografia
świąteczna (sala klubowa), Martyna Goetz- fryzura, Agnieszka Siemińska- App Wypożyczalnia Dekoracji, Anna Szulc- MOOI- scenografia wigilijna
(sala balowa), Wypożyczalnia Brand- wynajem mebli eventowych
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Styl życia

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
pomyślności w Nowym Roku i wielu sukcesów
na polu zawodowym, prywatnym i… golfowym!

Binowo Park Sp. z o.o. | Binowo 62 | 74-106 Stare Czarnowo | Poland
T: +48 91 404 15 33 | E: info@binowopark.pl

Gerd Plange:

Czasomierz

powinien być rozpoznawalny
Zegarki jego projektu nosili w filmach m.in. Brad Pitt, Jamie Foxx, Matt Damon, Jude Law, czy Bradley Cooper. Potrafi zaprojektować czasomierz
w kilka godzin, ale i… przez 10 lat. Tyle czasu zajęło mu tworzenie Portuguese Sidérale Scafusia, wyposażonego w mapę nieboskłonu, czas gwiazdowy, tourbillon oraz wieczny kalendarz. Inspiracje znajduje na całym świecie. Gdy tworzył linię Aquatimer zasięgał rad u Francine Cousteau,
wdowy po Jacques'u-Yves’ie Cousteau. Dzięki temu kawałek drewna z legendarnego statku Calypso wstawiono do specjalnej wersji czasomierza.
Gerd Plange, designer ze szwajcarskiej IWC, a ostatnio związany także z gdańską manufakturą Geroy w rozmowie z magazynem Prestiż opowiada
o najnowszych trendach w czasomierzach.
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Ludzie

Jakie zadanie spełnia projektant?

Rolą projektanta jest nadawanie martwej materii duszy. Ponieważ jakość wielu dostępnych obecnie na rynku produktów jest na mniej więcej
tym samym poziomie, więc dla wytwórcy ważne jest, aby jego artykuły
zdecydowanie odróżniały się od innych. Z towarami jest podobnie jak
z ludźmi: w pamięci pozostaje ich niezwykły charakter. Jeżeli wprowadzany na rynek artykuł ma odnieść sukces, musi rozbudzać wyobraźnię
i wywoływać emocje. Czasomierz powinien być rozpoznawalny. Znanym przykładem jest szwajcarski zegar dworcowy, który jest prosty,
a mimo to tak charakterystyczny, że znany jest w całym świecie.
W jaki sposób zaczęła się pana przygoda z projektowaniem zegarków?

W czasie studiów oraz po ich ukończeniu zbierałem doświadczenia
w projektowaniu w różnych pracowniach. Pewnego dnia zatelefonowano do mnie – na polecenie znajomego – z pewnej manufaktury zegarków w północnej Szwajcarii i zaproszono na spotkanie. Na zadane
mi podczas rozmowy pytanie, czy już zaprojektowałem jakiś zegarek,
odpowiedziałem: „Nie, ale wiele patelni.”. „Jakby nie było coś okrągłego.”. – zażartował dyrektor personalny i wręczył mi do podpisu umowę
o pracę. Od niemal dwudziestu lat pracuję jako designer w firmie IWC
Schaffhausen. Zaprojektowałem ponad sto modeli zegarków naręcznych. Od kilku miesięcy tworzę również zegary ścienne dla polskiej marki Geroy Clocks.
Czy doświadczenie w projektowaniu zegarków przydaje się w tworzeniu czasomierzy do wnętrz?

Potraktowałem to jak wyzwanie, ponieważ moim zdaniem jest to niestety smutny rozdział współczesnego wzornictwa. Czy kiedykolwiek
słyszeliśmy, by ktoś zbierał nowoczesne zegary ścienne? Prawdopodobnie nie znajdziemy nikogo takiego na świecie, choć znamy kolekcjonerów zegarków naręcznych. Dzieje się tak, ponieważ większość produkowanych obecnie egzemplarzy ma nudny design lub kiczowaty wygląd.
Takie zegary niewiele mówią o stylu życia właścicieli domu. Są nieme,
nie mają nic do powiedzenia poza tym, jaka jest w danej chwili godzina. Inaczej jest w przypadku zegarków naręcznych, którym nie sposób
odmówić stylu. Chcąc zaproponować rynkowi czasomierzy ściennych
nowy impuls, należy nadać im więcej charakteru. Stworzenie interesującego zegara do wnętrz, który jest nie tylko piękny, ale także opowiada
historię, to ciekawe zadanie, którego podjąłem się z radością.

Jakie trendy kształtują obecnie wygląd zegarków naręcznych?

Można zauważyć, że rynek zegarków dzieli się na dwa obszary. Pierwszy
zajmują smartwatche, których sprzedaż ciągle rośnie. Zegarki tej kategorii są niedrogie, posiadają wiele funkcji. Jednak już po upływie krótkiego czasu przegania je pod względem technicznym kolejna generacja.
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Producenci tej grupy tworzą już obudowy zegarków z materiałów wysokiej jakości, zastępując nimi plastikowy look z poprzednich lat. Udanym
designem przekonuje szczególnie Apple. Drugi obszar zajmuje szeroka
oferta czasomierzy mechanicznych wysokiej jakości. Takie zegarki są
co prawda o wiele droższe, a zdaniem niektórych – w epoce powszechności zegarków kwarcowych – anachroniczne, jednak stanowią pełne
elegancji wspomnienie czasów minionych. W tej lidze jeszcze kilka lat
temu poszukiwane były pokaźne średnice cyferblatów. Obecnie rosnącą popularnością cieszą się mniejsze formaty. W zegarkach sportowych
pojawiają się nietypowe do tej pory dla tych modeli materiały: brąz, tytan i ceramika. Jeśli chodzi o kolory tarcz, to w ostatnim czasie dobrze
sprzedają się granat i zieleń.
Jakich trendów możemy spodziewać się wkrótce?

W przyszłości prawdopodobnie niemal całkowicie zniknie z rynku sektor zegarków o średnich cenach. Nadal będą dostępne czasomierze do
pięciuset euro oraz ekskluzywne egzemplarze o cenach przekraczających kwotę pięciu tysięcy euro. Na rynku przetrwają najprawdopodobniej tylko masa oraz klasa. Zaawansowane technologicznie materiały
nadadzą zegarkom premium zupełnie nowy wygląd. Można przypuszczać, że popularność zyska tytan i ceramika. Nie spadnie popyt na
klasyczne modele z kopertą ze szlachetnych metali. Znane marki zwrócą się ku historii, a na rynku pojawią się reedycje ikonicznych modeli
z przeszłości.
Powrót do dawnych modeli to bardzo ciekawa tendencja.
Czy to wynik nostalgii czy marketingowej kalkulacji?

Każdy słynny w świecie producent zegarków w swojej historii wprowadził na rynek jeden lub dwa legendarne modele, dzięki którym klienci
identyfikują daną markę. Słysząc o Omedze, mamy przed oczami model
Seamaster. Czytając o Cartierze, myślimy o wzorach Tank lub Santos-Dumont. Próby wprowadzania w ostatnim czasie do sprzedaży całkiem
nowych modeli – oprócz wielu wariacji oferowanych od lat ikon – zakończyły się niemal bez wyjątku niepowodzeniem. To wyjaśnia, dlaczego znani producenci unikają formalnych innowacji jak diabeł święconej
wody. Rolex, archetyp luksusowego zegarka, za trzydzieści lat będzie
prawdopodobnie wyglądał tak samo jak ten zaprojektowany w 1960
roku.
Jak wygląda proces tworzenia czasomierzy?

Projektowanie zaczyna się – tak jak w przypadku innych produktów –
od briefingu. Designer dowiaduje się, jaki mechanizm zegarowy będzie
stanowił podstawę projektu. Oprócz danych technicznych, takich jak
średnica, materiał obudowy itp. otrzymuje informacje na temat pożądanego stylu przyszłego modelu. Ze stworzonych następnie na komputerze dwu- i trójmiarowych projektów gremium decyzyjne producenta wyLudzie

biera najlepsze. Na ich bazie powstają prototypy, z których następnie
wykluwa się model seryjny. Tworzenie zegarka trwa od trzech miesięcy
do roku. Długość tego procesu zależy nie tylko od złożoności projektu,
ale także od struktury organizacji firmy. W tym czasie designer konsultuje się z konstruktorami, pracownikami działu zakupów i menedżerami
produktu producenta czasomierza.

Czy w pana karierze zdarzyły się projekty, których czas realizacji
wymknął się regule?

O tak, od zasad są odstępstwa. Zdarzyło się, że gotowy projekt powstał
w ciągu jednego popołudnia. Zegarek, który stworzyłem w tak krótkim
czasie, jest od piętnastu lat w ofercie firmy IWC i ciągle świetnie się
sprzedaje. Pamiętam, że podczas projektowania nie musiałem iść na
żadne kompromisy. Pracę ułatwiła też panująca w tamtych czasach
w firmie mniejsza niż obecnie hierarchiczność. Nad pewnym projektem
pracowałem jednak aż dziesięć lat. Było to spowodowane wielokrotnie
zmieniającymi się założeniami technicznymi. Zegarek Portuguese Sidérale Scafusia, bo o nim mówię, wyposażony jest w mapę nieboskłonu
prezentującą gwiaździste niebo w miejscu zamieszkania właściciela,
wskazuje czas gwiazdowy, posiada także tourbillon oraz wieczny kalendarz. Pracował nad nim zespół złożony z inżynierów, menadżera
produktu i profesora fizyki teoretycznej. Moim zadaniem było nadanie
temu niezwykle skomplikowanemu mechanizmowi odpowiedniej formy, współgrającej ze stylem IWC.
Domyślam się, że ten zegarek jest produktem wyjątkowo ekskluzywnym.

Zgadza się. Rocznie można wyprodukować maksymalnie pięć jego egzemplarzy. Zegarek kosztuje siedemset pięćdziesiąt tysięcy franków.
Wykonywany jest jedynie na zamówienie, a jego produkcja trwa rok.
Premiera prasowa miała miejsce w 2011 r. w Chile na pustyni Atakama.
Dziennikarze mediów branżowych po raz pierwszy zobaczyli zegarek na
konferencji zorganizowanej na terenie Europejskiego Obserwatorium
Południowego – na wysokości dwóch tysięcy sześciuset metrów nad
poziomem morza. Dodam, że goście premiery nocowali w położonym
na Wzgórzu Paranal hotelu ESO, znanym z bondowskiego filmu „Quantum of Solace”.
Gdzie znajduje pan inspiracje?

Projektując zegary i zegarki, warto szukać źródeł inspiracji w przeszłości
oraz przyszłości. Książki o dawnych czasomierzach, historia sztuki oraz
wzornictwo i grafika minionych epok to niezwykle żyzne pola. Inspirują
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mnie reklamy starych samochodów, samolotów i maszyn. To fascynujące tropy z przeszłości. Jeżeli zaś chodzi o inspiracje dotyczące przyszłości, to z zainteresowaniem badam raporty na temat najnowszych
materiałów i tworzyw, poznaję nowe trendy kolorystyczne. Impuls inspiracji może objawić się jednak w wielu miejscach i sytuacjach.
W jakich ciekawych okolicznościach objawił się ów impuls u pana?

Podam kilka przykładów. Podczas projektowania nowej generacji
zegarków lotniczych bardzo długo pracowałem nad typografią. Styl
cyfr, który mnie zachwycił, znalazłem w muzeum samolotów w Dübendorf w Szwajcarii – w kokpicie brytyjskiego odrzutowego myśliwca
De Havilland Vampire. Szukając inspiracji do klasycznej serii zegarów ściennych marki Geroy, zwróciłem się w stronę mojej pasji, jaką
jest dawna motoryzacja. Przeglądałem zdjęcia, zrobione przeze mnie
podczas różnych zlotów oldtimerów i wizyt w muzeach. Wpadły mi
w oko eleganckie wnętrza aut późnych lat czterdziestych dwudziestego
wieku. Projektując zegary, stworzyłem takie zestawienia kolorystyczne i cyfry w stylu Art déco, które nawiązują do wyglądu wskaźników
w kokpitach dawnych packardów, cadillaców i tuckerów. Kiedy
w Gdańsku zwiedzałem Sołdka, moją uwagę zwrócił piękny zegar na
pokładzie tego zabytkowego statku. Stał się on inspiracją do nowej linii
morskich zegarów ściennych, która już wkrótce pojawi się na rynku.
Fascynują pana ornamenty. Widać to w ostatnich projektach zegarów ściennych.

Ornamentami zainteresowałem się podczas pracy nad pewnym zegarkiem naręcznym dla świata arabskiego. Ponieważ Koran zalecał, aby
unikać wiernych naturze odwzorowań, więc w krajach muzułmańskich
rozwinęła się szczególna estetyka dekorowania. Owe fantazyjne wzory
tak mnie zafascynowały, że postanowiłem bliżej im się przyjrzeć. Potem
przyszło zainteresowanie ornamentami z innych kręgów kulturowych
oraz z różnych epok. Zainspirowały mnie one na tyle, że postanowiłem
zaprojektować linię zegarów ściennych, łączących uwspółcześnioną
interpretację owych niezwykłych wzorów ze stalą i szlachetnym drewnem.
Z jakich projektów jest pan szczególnie dumny?

Jeśli chodzi o zegarki, to jestem dumny z tych, które osobiście mi się
podobają – na przykład z pewnego chronografu IWC, który przed laty
zaprojektowałem dla firmy Barozzi z Mediolanu. Podczas jego tworzenia nie byłem zmuszony do podejmowania jakichkolwiek kompromisów.
Dziś jest on poszukiwanym przez kolekcjonerów przedmiotem. Z sentyLudzie

mentem i dumą wspominam projekt kolorystyki zewnętrznej pewnego
samolotu. Mój pracodawca jest od wielu lat sponsorem zabytkowego
samolotu Junkers Ju 52, wchodzącego w skład zasobów szwajcarskich
sił powietrznych. Zależało mi na tym, by z nieszczególnie ładnego ptaka uczynić ucztę dla oka każdego entuzjasty lotnictwa. Nowy wygląd
maszyny spotkał się z wyjątkowo pozytywnym oddźwiękiem, z czego
jestem bardzo dumny.
W dotychczasowej karierze designera znalazł się pan pewnie
w interesujących sytuacjach.

Pracując dla IWC, miałem zaszczyt spotkać wielu ciekawych ludzi.
Wśród tych osobowości byli znani aktorzy i sportowcy. Niektórzy
z nich byli ambasadorami marki. Kiedy zaczynałem pracę, poznałem
w Monako człowieka, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. Był
nim słynny projektant zegarków Gérald Genta. Ten zmarły dziewięć lat
temu designer zdobył sławę jako twórca legendarnych modeli. Do zaprojektowanych przez niego zegarków należą między innymi: Royal Oak
manufaktury Audemars Piguet, Nautilus marki Patek Philippe oraz Ingenieur firmy IWC. Genta był nie tylko niezwykle kreatywnym geniuszem,
ale także wyjątkowo szarmanckim i pełnym humoru człowiekiem.
Nie jest tajemnicą, że wiele zaprojektowanych przez pana zegarków
pojawiło się w znanych filmach – na przegubach słynnych aktorów.

Tak, z radością oglądałem swoje realizacje w kinie. Zegarki mojego
projektu nosili między innymi: Brad Pitt w filmie „Pan i Pani Smith”,
Jamie Foxx w „Miami Vice”, Matt Damon w „Ocean's Thirteen”. Pojawiły się one również na przegubie Jude’a Lawa w „Agentce”, i Bradleya
Coopera w obrazie „Witamy na Hawajach”. Ostatnio zaprojektowany
przeze mnie zegarek nosił Rowan Atkinson w komedii „Johnny English:
Nokaut”. Na marginesie: ten wspaniały aktor jest koneserem zegarków
i wielkim miłośnikiem tych z logiem IWC.

Jakie ciekawe historie, związane z pana projektami, zapadły panu
w pamięć?

Opowiem o dwóch szczególnych sytuacjach. Podczas pracy nad projektem linii zegarków Aquatimer zasięgałem rad u Francine Cousteau,
wdowy po Jacques'u-Yves’ie Cousteau. W wyniku naszych rozmów kawałek drewna z legendarnego statku Calypso wstawiono do specjalnej
wersji czasomierza. Tę historię wspominam z sentymentem. Wiele razy
proszono mnie o narysowanie portretu osoby, której potem dawano zegarek w prezencie. Dodam, że podobiznę obdarowanego umieszcza się
na jego spodzie. Do tych osób należała między innymi Ursula Andress,
pierwsza dziewczyna Jamesa Bonda. Opowiadano mi potem, że aktorka
bardzo ucieszyła się z zegarka.
Zegarki pana projektu pojawiły się na przegubach piłkarzy reprezentacji Niemiec.

Tak, wielokrotnie miałem zaszczyt tworzyć zegarki dla tego zespołu.
W 2012 roku członkowie narodowej reprezentacji Niemiec w piłce nożnej wybierali faworyta z wielu przedstawionych modeli. Otrzymałem
potem jeden z projektów z podpisami wszystkich piłkarzy i uwagą:
„Chcemy ten zegarek... i tytuł!”.
Co jest największą nagrodą dla projektanta zegarków – oprócz
wyróżnień w konkursach i wygranych w plebiscytach?

Najpiękniejszym doświadczeniem dla designera zegarków jest udana
prezentacja jego projektów na targach – na przykład w Genewie. Radość przynosi także widok swoich „dzieci” w witrynach sklepów przy
reprezentacyjnych ulicach dużych miast. Te chwile sprawiają, że zapomina się o pracy, wysiłku i zwątpieniach, jakie pojawiają się podczas
projektowania.
Jakie są pana plany na przyszłość?

Projektant na zawsze pozostaje projektantem – przez całe życie. Jestem
przekonany, że na polu zegarków będę miał jeszcze sporo do zrobienia.
Jeżeli zaś chodzi o czasomierze do wnętrz, to obejmując patronat nad
projektem stworzonym przez moich gdańskich przyjaciół, potraktowałem to jako szczególne wyzwanie. Poza tym w najbliższej przyszłości
chciałbym jeszcze intensywniej niż do tej pory poświęcić się szkoleniu
przyszłych designerów. Edukowanie młodego pokolenia projektantów
przynosi mi wiele satysfakcji.

Portrety Gerda Plange, autorka: Elżbieta Joanna Żurek

Szkice: Gerd Plange

Wizualizacje zegarów i wnętrz: materiały prasowe Geroy Clocks

Gerd Plange

Designer czasomierzy. Projektuje zegarki klasyczne dla firmy IWC
(International Watch Company) w Szafuzie w Szwajcarii. Absolwent wzornictwa przemysłowego Wyższej Szkoły Projektowania
w Darmstadt w Niemczech. W 2010 roku za zegarek Portugieser
Yacht Club odebrał wraz z Christianem Knoopem nagrodę Red Dot
Design Award. Firma IWC, doceniana za zaprojektowane przez niego modele, zdobyła kilkakrotnie laur
Goldene Unruh – ważne odznaczenie przyznawane nowym czasomierzom z obszaru niemieckojęzycznego (m.in. w 2013
r. za zegarek Spitfire Chronograph).
Dwukrotnie zajęła wraz z modelem jego designu pierwsze miejsce
w konkursie Zegarek Roku, organizowanym przez dziennik „Die
Welt”. Od 2016 roku Plange prowadzi zajęcia z wzornictwa przemysłowego ze studentami Szkoły Designu w St. Gallen. Od 2019
roku projektuje również zegary
ścienne dla polskiej marki
Geroy Clocks.

Praca jest
moją pasją
Rozmowa z Victorią Vatutiną, sopranistką szczecińskiej Opery na Zamku o pasji, fascynacjach, czym jest opera, szczecińskiej publiczności, marzeniach scenicznych i jak trudno być na scenie jednocześnie aktorem i śpiewakiem operowym.
Dlaczego wybrała Pani karierę śpiewaczki operowej? Kiedy podjęła
tę decyzję? Co Panią skłoniło do wybrania tej drogi życiowej?

Muzyka i teatr fascynowały mnie od kiedy pamiętam. Oglądając w trakcie studiów muzycznych przedstawienia w Operze Lwowskiej przekonałam się, że ten gatunek wymaga większego scenicznego wysiłku niż
teatr dramatyczny. Kiedy opera jest „grana” nie tylko głosem, ale całym
ciałem, intensywność doświadczenia staje się oszałamiająca. Efekt odczuwa nie tylko śpiewak, ale także publiczność. Swoje poszukiwania,
dotyczące zakresu panowania nad własnym ciałem i głosem, kontynuowałam na licznych warsztatach i zajęciach w teatrze dramatycznym,
opanowując stopniowo różne metody aktorskie i techniki wokalne.
Uprawiam sztukę śpiewu operowego, żeby znaleźć metodę nasycania
przekazu aktorskiego emocją, zawartą w muzyce. Gdy byłam dzieckiem, uwielbiałam mit o Orfeuszu, bo marzyłam o tym, by mieć jego
umiejętność poruszania skał.
Co jest takiego w operze, że ludzie nadal ją kochają, pragną jej, potrzebują?

Odpowiedź można by było zawrzeć w jednym słowie – intensywność.
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Miara aktywności psychofizycznej i intensywność samopoczucia scenicznego w operze jest wyjątkowo wysoka. Śpiewak-aktor żyje jednocześnie od „kocham” do „nienawidzę” i od „wysokiego c” do „wysokiego c”. Teatr operowy wiąże kulminację dramatyczną z kulminacją
wokalną. Taka kulminacja, doprowadzona prawidłowo i bezbłędnie wykonana przez artystę, powoduje eksplozję energii nieosiągalną w żadnej
innej sztuce performatywnej. Mocy kulminacji operowej nie sposób się
oprzeć. Właśnie takie momenty uniesienia wywołują łzy wzruszenia
i stale potwierdzają wyjątkową siłę opery wpływającą na człowieka
obecnego zarówno na scenie, jak i na widowni.
Co spowodowało, że postanowiła Pani występować na deskach
Opery na Zamku? Jakie argumenty Panią do tego przekonały?

Opera na Zamku ma w sobie coś specjalnego, moim zdaniem, ze względu na jej kompaktowość, kameralność. To się też chyba przekłada na
zespół, bo w ciągu pierwszego sezonu już byłam zżyta z artystami
wszystkich działów (o działach technicznych nie wspomnę, bo w każdym teatrze odnajduję się bardzo szybko z ich pracownikami. Dodam
też, że bardzo cenię sobie komplementy i gratulacje po spektaklu od
pracowników technicznych, bo ci ludzie są bardzo dobrze osłuchani,
Ludzie

naprawdę znają się na teatrze). Nie miałam odczucia, że mi się przypatrują, że oceniają, że muszę się najpierw sprawdzić, a potem mnie zaakceptują. Dla takiej atmosfery warto tu pracować. Ludzie są tu bardzo
entuzjastyczni. Lubię to! Nikt mnie nie namawiał i nie przekonywał, by
przejść tu na etat, sama się zgłosiłam. No i nie odmówię sobie zachwytu
nad tutejszą akustyką. Ta opera dobrze brzmi!
Jaka była Pani pierwsza rola w Operze na Zamku?

Jako gościnna solistka w 2014 roku zaśpiewałam Adinę w „Napoju miłosnym” Donizettiego, a w 2017 roku zaśpiewałam Violettę w „Traviacie”
Verdiego. Moim debiutem jako solistki etatowej – był Oscar w „Balu maskowym” Verdiego. O ile dobrze pamiętam. (śmiech)

Jak Pani ocenia szczecińską publiczność? Różni się od tych, jakie do
tej pory Pani spotykała w swojej karierze?

Mam problem z odpowiedzią na to pytanie. Nie rejestruję głośności
oraz długości oklasków podczas spektaklu. Generalnie mało pamiętam, co i jak się odbywało na scenie. Dopiero na nagraniu video widzę
i przypominam sobie swoje działania. Jedyne, na co zwracam uwagę,
to krępująca cisza, która czasem rozbrzmiewa po wykonanym numerze, kiedy dyrygent licząc na oklaski opuszcza ręce, a oklasków nie ma.
(śmiech) Trudno zinterpretować taką ciszę, bo nie wiadomo, czy się
nie podobałam czy odwrotnie – widownia milczy zachwycona. (śmiech)
I po drugie, zabraniam sobie postrzegania publiczności jako jakiegoś
jednego zbiorowego organizmu. Pracuję dla każdego pojedynczego
człowieka na widowni, wierzę w odrębność i indywidualność zasiadających na widowni słuchaczy.
Czy trudno być na scenie jednocześnie aktorem i śpiewakiem operowym?

Tak, trudno! (śmiech) Jak mówił Stanisławski, artysta operowy ma do
czynienia nie z jedną, ale z trzema sztukami naraz, czyli z wokalną, muzyczną i sceniczną. W operze teatr zrasta się z muzyką, partia jest rolą,
a rola jest partią. Wszystkie elementy scenicznej egzystencji są determinowane procesem wokalizacji w akustycznych warunkach ogromnych przestrzeni. Rytm i tempo poruszania się, gestykulacja, mimika,
postawa, uniesienie głowy, rysunek sylwetki, słowem wszystkie zasoby
gry aktorskiej są bezpośrednio związane z projekcją głosu w stronę widowni. Konflikty dramatyczne i uczucia postaci powinny pojawiać się
i narastać w soliście z matematyczną precyzją, dokładnie tak, jak kompozytor zapisał w partyturze. Co więcej, aktorom teatru operowego
na scenie bez przerwy towarzyszy monitoring fizjologicznych odczuć
związanych z techniką wokalną. Musimy podejmować tytaniczny wysiłek, żeby być wiarygodni jako postaci. Nawet z szeroko otwartymi ustami, kiedy trzymamy górny dźwięk. (śmiech)
Jaka była najtrudniejsza rola w Pani karierze?

Zawsze odpowiadam, że najtrudniejsza będzie następna. (śmiech) Jeżeli
chodzi o role, które już zaśpiewałam, to logicznie byłoby powiedzieć,
że ta pierwsza. Tym bardziej, że zadebiutowałam partią Violetty Valery,
może najtrudniejszą w całej literaturze operowej. Inscenizacja również
nie była łatwa. Tomasz Konina we wrocławskiej inscenizacji 2006 roku
użył genialnej partytury Verdiego jako podkładu muzycznego do swojej
własnej fabuły. Akcję umieścił w sanatorium, przypominającym szpital
psychiatryczny, a Violetta została kochanką… ojca swojego kochanka.
Miałam nie lada zadanie… (śmiech)
A ulubiona rola?

Jeżeli chodzi o samo śpiewanie, to najlepiej chyba śpiewa mi się Paminę
w „Czarodziejskim flecie” oraz Rozynę w „Cyruliku sewilskim”. Mój głos
jest najsprawniejszy, kiedy śpiewam Mozarta, Rossiniego, Donizettiego, Verdiego. Ulubione role? Na pewno zmieniłam swoje podejście do
tak zwanych „psotnic” i kokietek. Już je lubię! (śmiech)
Jakiej roli na pewno nie chciałaby Pani zagrać?

Oj, na pewno nie chciałabym zagrać tych wszystkich ludzików i elfików.
Już swoje odegrałam… (śmiech)
A jaką najchętniej by Pani zagrała? O jakiej Pani marzy?

Dużo z Mozarta, dużo z epoki belcanta, Verdiego, Pucciniego, na pewno
Händla i Glucka, „Manon” Masseneta, Marguerite z „Fausta” Gounoda,
Leilę w „Poławiaczach pereł” Bizeta, „Adrianę Lecouvreur” Cilea. Proszę mi wierzyć, lista jest dosyć długa! (śmiech)
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Jakie było Pani najtrudniejsze przeżycie na scenie?

Odpukać, jeszcze nic naprawdę trudnego mi się na scenie nie przydarzyło. Nie złamałam ręki ani nogi, nie spadłam z rusztowania itd. Ale takie
wypadki koledzy miewają, śmieszne to wcale nie jest…

Chętnie uprawia Pani również inne gatunki muzyczne, np. jazz? Czy
to tylko tzw. odskocznia, tak dla odprężenia od czasu do czasu? Nie
myślała Pani o tym, aby skoncentrować się właśnie na tym?

Sięgam po inne style nie tylko dla przyjemności. Szukam interpretacyjnych rozwiązań tych samych „kocham” czy „nienawidzę” u mistrzów
bluesa, jazzu, muzyki folk. Mnie interesuje ekspresja, język muzyczny oraz styl mają dla mnie drugorzędne znaczenie. Chociaż blisko mi,
oprócz wspomnianych stylów, do soulu, muzyki funk, tradycyjnej muzyki ludowej. Uważam, że im szersza jest muzyczna erudycja śpiewaka, tym głębsza będzie jego własna interpretacja artystyczna w każdej
stylistyce.
W czym będzie można Panią zobaczyć, kiedy miną obostrzenia
związane z pandemią?

Jeśli wszystko będzie dobrze, to w lutym zaśpiewam Adinę w "Napoju
miłosnym” Donizettiego oraz Julię w "Romeo i Julii” Gounoda.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Dariusz Staniewski/ foto: materiały prasowe

Victoria Vatutina – sopran

Absolwentka Akademii Muzycznej we Lwowie, laureatka Grand Prix
w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „Sztuka XXI wieku” w Kijowie. Zadebiutowała w 2006 roku w Operze Wrocławskiej partią Violetty Valery w „Traviacie” Verdiego. W latach 2007–2017 była solistką
Opery Nova w Bydgoszczy, obecnie jest związana z Operą na Zamku
w Szczecinie. Występuje m.in. w takich operach, jak: „Cos fan tutte”
(Fiordiligi), „Czarodziejski flet” (Pamina), „Wesele Figara” (Susanna),
„Cyrulik sewilski” (Rozyna), „Napój miłosny” (Adina), „Rigoletto”
(Gilda), „Bal maskowy” (Oscar), „Cyganeria” (Mimi, Musetta), „Gianni
Schicchi” (Lauretta), „Carmen” (Micaela).
Ludzie

Gwiazdka
na szczecińskim Instagramie
Świąteczne dekoracje cieszą oczy i wprawiają w gwiazdkowy nastrój. Umilają oczekiwanie na Boże Narodzenie, wywołują uśmiech, a także pobudzają wyobraźnię. Idąc tropem oryginalnych dodatków, trafiliśmy na lokalną odsłonę Instagrama. Zajrzeliśmy do świątecznych wnętrz szczecinianek z profili @iwona.jar i @naturalnie_niebanalnie.
Na Instagramie szukamy rozrywki, zabawy, nowych kontaktów i inspiracji. To miejsce jest niewyczerpalnym źródłem pomysłów, także
dotyczących gwiazdkowych dekoracji! Można tam znaleźć niebanalne
ozdoby i stylizacje wnętrz, które służą pomocą przy przygotowywaniu
na Święta własnego domu.
Iwona Jarosiewicz, na Instagramie @iwona.jar, ma ponad 11 tysięcy obserwujących. Profil na serwisie założyła, żeby obserwować konto córki,
ale szybko stał się on dla niej dobrą zabawą. Dziś można na nim znaleźć
zdjęcia jej mieszkania, pomysły na dekoracje, trochę natury, a czasem
i recenzje przeczytanych książek. Dużo tam pomysłów na DIY (zrób to
sam). Iwona pracuje na etacie w biurze, w wolnym czasie wraz z mężem realizuje się twórczo w garażowym warsztacie. Swoimi pomysłami
dzieli się z innymi właśnie na Instagramie. – Mąż tworzy, odnawia małe
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meble czy dekoracje, a ja służę mu pomocą w wymyślaniu rozwiązań
i całym procesie budowania. Małżonek nie jest z zawodu stolarzem,
więc nasze projekty powstają metodą prób, to taka nasza wspólna pasja do drewna – mówi. Często zajmuje się wykańczaniem projektów,
maluje je i stylizuje. W Święta Bożego Narodzenia, co roku, daje popis
swojej kreatywności.
Monika Górska z @naturalnie_niebanalnie, jak Iwona, mieszka i pracuje
w Szczecinie. Profil na Instagramie traktuje jako zabawę, ale i rodzaj
pamiętnika. Uwielbia tematykę lifestylową, kocha dekorację wnętrz
oraz sezonowe aranżacje przestrzeni domowej. Jej cztery kąty są bardzo klimatyczne. – Tak często dokonuję zmian w moim domu, że zaczęłam to zatrzymywać w kadrze. Instagram stał się dla mnie doskonałym
źródłem inspiracji i pomysłów. Zachwycam się wyobraźnią i talentem
Styl życia

wnętrzarskim moich instagramowych koleżanek oraz ogromną serdecznością, z jaką się tutaj spotykam – tłumaczy. Dom to jej mały azyl,
który uwielbia dopieszczać. Często kombinuje, co by tu jeszcze zmienić.
Umiejętnie łączy styl sielski oraz przytulny z nowoczesnymi akcentami.
Święta w jej wykonaniu? Klimatyczne i przytulne.
Własny styl, własny głos

Dekorowanie domu na Święta to piękna tradycja, która daje radość
oraz zabawę. Najbardziej zaś cieszą oczy ozdoby, które wykonaliśmy
sami oraz dodatki, jakie najlepiej odpowiadają naszemu charakterowi
i upodobaniom. Nie jest to być może łatwe zadanie, ale trud się opłaca,
bo indywidualny wystrój wnętrz jest czymś, co czyni nasz mały azyl absolutnie wyjątkowym. Po przedstawieniu świątecznych pomocników,
skupmy się więc na tematyce własnego stylu.
Obie pasjonatki dekoracji mają swoje gusta. Ulubionym stylom zaś
nadają formę, która w danym momencie im najbardziej odpowiada.
W dekoracji liczy się przecież dobra zabawa i pomysłowość! Autorka
profilu @iwona.jar stara się, by co roku jej dekoracje były nieco inne,
choć szczególnie lubi styl klasyczny oraz rustykalny. W zeszłe Święta
królowała u niej czerwień. W tym roku: skłania się ku naturze. Z kolei
Monika, z @naturalnie_niebanalnie, uwielbia modern farmhouse. – To
połączenie wiejskiego klimatu z elementami nowoczesności. Od dawna
ujmuje mnie urok sielskich domków na wsi, ciepło drewnianych dodatków, naturalnych elementów. Zapragnęłam przenieść ten styl do mieszkania w mieście. Staram się wykorzystywać subtelną paletę barw, moje
ukochane biele, beże oraz naturalne tkaniny. Dodatki, które mają na
celu ocieplić wnętrze, to oczywiście drewno i wiklina. Sielskiego uroku dodaje ostatni nabytek, czyli stary kredens, kupiony na targu staroci, przemalowany przeze mnie z największą pieczołowitością – mówi
z uśmiechem.

Przydatne trendy i porady

W morzu stylów, dekoracji i dodatków nie jest łatwo znaleźć własny
głos. Inspiracji, jak podpowiada Iwona, można szukać w magazynach
wnętrzarskich, programach telewizyjnych oraz Internecie. Kiedy już
znajdziemy to, co nam najbardziej odpowiada, a później określimy swój
styl, dalej jest już tylko łatwiej. Teraz możemy przyjrzeć się tegorocznym trendom i wpaść w szał dekoracji. Boże Narodzenie 2020 to mieszanka różnorodności, choć pewne tendencje znacząco się wyróżniają.
Do wyboru mamy m.in. ozdoby klasyczne, nowoczesne, rustykalne, czy
w stylu glamour. W zależności od upodobań, możemy zamienić nasze
wnętrze np. w świątynię domowego ogniska, bogate królestwo zimy lub
leśny zakątek. Powinniśmy pamiętać o nastrojowym oświetleniu oraz
ponadczasowych duetach kolorystycznych. Jeden trend jest zaś szczególnie silny. W tym roku projektanci i dekoratorzy wnętrz opowiadają
się bardzo mocno po stronie natury.
Po pierwsze: natura

Furorę robią obecnie ozdoby w stylu ekologicznym. Modne są dodatki
z drewna, papieru, szkła, ceramiki, tkanin oraz materiałów naturalnych.
To podobno wyraz tęsknoty za sielskością i prostym życiem. Ten trend
widać też u naszych lokalnych instagramerek. – W tym roku będzie
u mnie bardziej naturalnie, na pewno zagoszczą drewniane domki,
które wykonałam w ubiegłym roku, będzie też sporo nowych dekoracji, zawieszki na choinkę: domki z patyczków po lodach, wstążki
z ozdobą oraz nowe wianki. Choinki będą dwie, większa w salonie będzie
w tonacji złoto-białej, mniejsza, bardziej rustykalna, ubrana zostanie
w naturalne szyszki, brązowe dzwonki i drewniane dekoracje – wymienia Iwona. Monika także stawia na naturalność. – Po raz pierwszy
zagości u nas żywa choinka. Dotąd sprawdzała się sztuczna, w wersji
ośnieżonej. Zapragnęliśmy jednak zmiany i chcemy chłonąć ten cudny,

świąteczny klimat, rozkoszując się niepowtarzalnym zapachem świeżego drzewka. Zawisną na nim oczywiście naturalne dodatki, pierniczki,
drewniane i wiklinowe dekoracje – podkreśla.
Po drugie: ciekawe kolory

Boże Narodzenie w tym roku stoi także pod znakiem ciekawych połączeń kolorystycznych. Prócz standardowej klasyki w zieleni oraz czerwieni, złocie i bieli, proponuje się także ciemne barwy.
W trendach są bordo, granat oraz… czerń. – Choć podobają mi się te barwy, to chyba nie są dla mnie, ale kto wie, może w przyszłym roku – mówi
Iwona. Monika stawia na klasykę. Uważa, że styl jej domu jest doskonałą bazą dla czerwieni. – Nie wyobrażam sobie Świąt bez tego koloru.
W tym roku nie obejdzie się bez czerwonych poduszek i wszechobecnych świec – zaznacza.
Po trzecie: zrób to sam

Specjaliści polecają też dekoracje nieoczywiste, nietuzinkowe. Od kilku
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sezonów bardzo modne znów jest DIY, a w tym roku cieszy się szczególnym powodzeniem. Projektanci i dekoratorzy podpowiadają, by przy
tworzeniu ozdób, skorzystać z darów natury lub dać nowe życie starym
przedmiotom. Obie nasze instagramerki w tej materii są specjalistkami. – Proponuję przerobić to, co już mamy w domu, nadając mu nowy
wygląd. Czasem wystarczy farba w sprayu, trochę koronki, wstążki czy
odrobina sznurka jutowego. Możemy też wybrać się na spacer do parku czy lasu, natura daje nam tyle możliwości, można nazbierać szyszki,
suche patyki, czapki żołędzi i to wykorzystać do zrobienia wianka czy
choinki. W tamtym roku zrobiłam wianek z szyszek, które przykleiłam
na obręcz z kartonu owiniętą resztką tkaniny jutowej. Suche patyki możemy powiązać na kształt gwiazdy i potem pomalować lub zawiesić na
tym oświetlenie. Czapki z żołędzi możemy nakleić na stożek styropianowy, tak powstanie niebanalna choinka. Naprawdę wystarczy odrobina wyobraźni – daje kilka porad Iwona.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Iwona Jarosiewicz, Monika Górska

Styl życia

Spotkanie
na falochronie
Joanna Jaroszek specjalizuje się w fotografii fashion, ale coraz częściej przyjmuje także rolę stylistki, tworząc autorskie projekty. Tym
razem zabiera nas na nadmorski falochron. W tej nieco industrialnej i odrobinę melancholijnej scenografii, modelka prezentuje na
sobie kreacje pochodzące od szczecińskich projektantów i z lokalnych butików.
ad
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Moda

zdjęcia i stylizacje: Joanna Jaroszek,
www.joannajaroszek.pl / MUA: Agnieszka
Ogrodniczak, www.agaogrodniczak.pl /
modelka: Oliwia Chodziutko, Selectivemgmt, www.selective-mgmt.com /
asystenci: Seweryn Skrzyniarz & Michał
Jaroszek

Ubrania wypożyczono dzięki uprzejmości: Salonu
mody BRANCEWICZ, MaxMode Szczecin, ESCADA
Sport Szczecin, Biżuterii PIOTROWSKI, marki Mia
Giacca, The Vintage Riot oraz projektantki Igi
Nikoliszyn
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Moda

„Podomka/domowy"

„Uliczny z pazurem”

„Modern/paryski look”

„Biznesowy”

Kreator „dobrego samopoczucia”

Często zachwycamy się wyglądem gwiazd showbiznesu, kiedy w idealnie dopasowanych kreacjach, nienagannych fryzurach i makijażach pojawiają
się na oficjalnych spotkaniach i uroczystościach. Bardzo rzadko ten przyciągający wzrok wygląd jest ich własnym dziełem. Pracuje nad nim zazwyczaj cały sztab ludzi: wizażyści, fryzjerzy, styliści. Nierzadko też o ich wizerunek dba jedna osoba.
Pomoc w kreowaniu wizerunku nie jest wyłącznie zarezerwowana dla
konkretnej grupy ludzi. Z jej dobrodziejstw może skorzystać każdy, kto
chciałby zmienić coś w swoim wyglądzie, kto pragnąłby zaoszczędzić
czas na inne rzeczy czy po prostu oddać się w ręce kreatora dla własnej
przyjemności. Kreowaniem wizerunku zajmuje się Inez Łękowska, która
z branżą beauty jest związana od lat, ostatnio jako wizażystka jednej
ze znanych marek makijażowych, na którą natrafiliśmy na Instagramie,
szukając kolejnych inspiracji i ciekawych, kreatywnych ludzi. – Pracuję
z każdą grupą wiekową. Wyciągam atuty i dopasowuję je do trybu pracy
i życia danej osoby – mówi. – Przykładowo, jeżeli moja klientka ma tylko
20 minut na zrobienie makijażu na tzw. wielkie wyjście, to ja ją tego nauczę. Jeśli będzie chciała dobrać do tego strój, to znajdę coś odpowiedniego do okazji, jej figury i charakteru, nie szalejąc przy tym z budżetem.
Kwestia finansowa w tym zawodzie też ma znaczenie, gdyż nie każdego stać na ubrania od znanych projektantów. Jak się w okazuje, dobrze
można wyglądać we wszystkim, potrzebujemy tylko kogoś kto nam to
pokaże. – Ze względu na to co nosimy, możemy być odbierani na wiele
sposobów. To niesamowite jak wiele sygnalizujemy swoim ubiorem, gdy
tak naprawdę może on być zakupiony w sieciówce za małe pieniądze –
stwierdza z uśmiechem stylistka. – Kocham promocje i oczywiście lubię
jakość, która nie zawsze idzie w parze z ceną. Jednak tak jak na buty czy
torebkę mogę wydać więcej, tak na ubrania, które zmieniam co chwilę,
wolę wydawać mniej. Nie jestem stylistą, który wyczyści portfel do zera,
gdyż nie tyle marka, a materiał i cena ma dla mnie ogromne znaczenie.
Kreator wizerunku musi także być w pewnym sensie psychologiem. –
Zmiana wyglądu niekiedy łączy się z wyjściem ze strefy komfortu, co
dla niektórych osób nie jest łatwe – mówi. – Zanim ustalę plan działania
z moją klientką, chcę ją lepiej poznać. Nie pytam ją tylko o to co lubi nosić, jakich używa kosmetyków ale także o rzeczy z pozoru nie związane
z celem naszego spotkania. Nie jest sztuką wyglądać tak jak wszyscy,

/ inez_wizerunek inaczej |

sztuką jest być sobą, a strój ma to podkreślać, wydobywać. Niekiedy
oczywiście trzeba radykalnej zmiany. Mojej stanowczości, a Waszego
zaufania.
Klienci Inez trafiają do jej domowego atelier, gdzie w przyjemnej atmosferze przy kawie czy lampce szampana mogą poddać się przemianie. –
Mam w tych czterech kątach wszystko co jest potrzebne, w tym sporą
ilość różnych fasonów ubrań o zróżnicowanej rozmiarówce i kolorach,
które moje klientki mogą przymierzyć – mówi stylistka. – Za mną również kilka metamorfoz z udziałem mężczyzn, którzy najbardziej docenili
płynność mojego działania. Wspólne zakupy? Oczywiście! Pomagam
w doborze nowej garderoby i niezbędnych dodatków. Jest to oszczędność czasu i pieniędzy, bo nie kupujemy nietrafionych rzeczy. Niemal
każdy sklep/markę znam jak własną kieszeń, więc by zaoszczędzić czas
kupującego, wcześniej robię niezbędny rekonesans i wypatruję okazje,
które sprostają wszystkim wymaganiom nawet najbardziej wysublimowanego klienta.
Zawód jaki wykonuje Inez Łękowska jest zajęciem w Polsce młodym, ale
coraz bardziej popularnym, bo jak się okazuje chcemy i lubimy dobrze
wyglądać. – Dobrym podsumowaniem tego, czym się zajmuję byłoby
posiadanie własnego programu telewizyjnego. To marzenie, na które
swego czasu nie miałam odwagi. Obecnie wiem, że mogłabym dostarczyć wielu osobom dużo pozytywnej energii i modowej wiedzy na „dzień
dobry” – dodaje z uśmiechem. – Póki co czas na stawianie średnich
i dużych kroków w stronę rozwoju. Małymi krokami przepaści nie przeskoczę. Jestem otwarta na wszelkiego rodzaju współpracę dotyczącą
branży beauty, a tymczasem czas zapisać się na jeszcze jedno szkolenie
fashion. Lubię być nie 2, a o 3 kroki do przodu.

autor: Aneta Dolega / foto: Żaneta Grobelna - @grzanka.makeup /
modelka: Inez Łękowska - @inez_wizerunek_inaczej

/ INEZ - kreowanie wizerunku inaczej

inezlekowska@gmail.com

Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom
składamy życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym
Załoga Marina Developer

WSZYSTKIM KLIENTOM OBECNYM
I PRZYSZŁYM PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ
ŻYCZENIA ZDROWYCH I RADOSNYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA. NIECH
CHWILE SPĘDZONE Z NAJBLIŻSZYMI
PRZYNIOSĄ SPOKÓJ, RADOŚĆ
I WYTCHNIENIE. NIECH NOWY ROK
BĘDZIE PEŁEN ENERGII I DA REALIZACJĘ
NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ.
WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZĄ
ZARZĄD I PRACOWNICY
GRUPY CICHY-ZASADA

www.grupacichy-zasada.szczecin.pl

Filiżanka ze spodkiem Biała Maria. ROSENTHAL
cena: 145 zł

Zegar Pocałunek. GUSTAW KLIMT

Wazon do kwiatów. I

cena: 930 zł

cena: 1595 zł

BARAQUE

Anioł duży dmuchający płatki. LLADRO
cena: 2600 zł

Dzbanek Maria Róża
z podgrzewaczem. ROSENTHAL
cena dzbanka: 525 zł
cena podgrzewacza: 405 zł

Filiżanka ze spodkiem. Maria Bukiet
Letni. ROSENTHAL
cena: 155 zł
Wazony do kwiatów. SQUALL
cena: 1735 zł

Jadwiga Brejwo
ul. Ks. Bogusława X 14/2A
70-441 Szczecin | tel. 91 43 45 229
tel. kom. 607 140 686
e-mail: pure.home@onet.pl
www.pure-home.pl

BIUSTONOSZ DAISY SOFT

Idealny stabilizator biustu w wersji
miękkiej, lekkiej, subtelnej, który
doskonale unosi i zbiera biust,
kształtnie go eksponując. Świetnie
sprawdzi się na mniejszych i pełniejszych biustach.
Cena: 124 zł

BIUSTONOSZ ELIF SOFT

Elegancki biustonosz typu soft, wykonany
z wyrazistej czarnej koronki oraz stabilnego, beżowego tiulu. To doskonała propozycja na upalne
dni, gorące wieczory i randki.
Cena: 119 zł

FIGI DAISY

Figi z wyższym stanem w kolorze
pudrowego różu- subtelne, delikatne, nieco dziewczęce.
Cena: 54 zł

Kod rabatowy

-30% na cały
asortyment
(również wyprzedaż)

W koszyku należy wpisać:
PRESTIZSZCZECIN

Kod rabatowy aktywny do 31.01.2021

FIGI ELIF

Komfortowe figi w kolorze czarno- beżowym
uszyte zostały z przyjemnej dla ciała dzianiny.
Wygląd majteczek jest lekki i seksowny.
Cena: 54 zł

BIUSTONOSZ IRMA SOFT

Seksowny, a zarazem elegancki biustonosz Irma soft ozdobi Twój dekolt
subtelnym, kwiatowym motywem na
przyjemnej dla ciała koronce. Wisienką
na torcie jest zdobinka umieszczona na
styku miseczek w mostku.
Cena: 90 zł

Stringi, które Twoje ciało wprost
pokocha. Idealnie dopasują się
do ciała, podkreślając pośladki.
Cena: 54 zł

FIGI RUBY SOFT

ul. Gościniec 2 | 70-876 Szczecin
tel: +48 914317555 | sklep@unikat.comp.pl
www.unikat-comp.pl

Finezyjny kwiatowy haft w odcieniach turkusu
nadaje odważnego kobiecego charakteru.
Cena: 124 zł

STRINGI IRMA

Unikat S.C.

BIUSTONOSZ RUBY SOFT

Odważna kolorystyka i niecodzienny design.

Efektowne, pełne figi w kolorze
czarno- turkusowym. Tył gładki,
czarny, idealnie dopasowujący
się do pośladków.
Cena: 54 zł
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Prezenty

SZLAFROK JOVITA

Idealny zarówno dla młodej
dziewczyny jak i dojrzałej
kobiety: w kolorze jasnego
różu. Poczujesz się w nim
bardzo swobodnie.
Cena: 162 zł
KOMPLET GERI GRANAT

Ten oryginalny, mięciutki
dresik wykonany jest
z materiału przypominającego welur. Zauroczy w sobie
niejedną miłośniczkę minimalizmu i sportowego stylu.
Cena: 176 zł

KOMPLET MADISON SEMI-SOFT
Jeśli Twoje piersi są szczególnie
wymagające, w tym modelu
będą dopieszczone na najwyższym poziomie. Idealne zebranie
piersi z boków nadaje sylwetce
lekkość, ale jednocześnie nadaje
pożądany kształt i zapewnia
maksimum komfortu.
Cena: 117 zł

SZLAFROK SHARON

Estetycznie wykonany szlafrok
frotte utrzymany w szarej kolorystyce jest miękki i przyjemny
w dotyku, dzięki czemu zapewnia wysoki komfort podczas
użytkowania.
Cena: 144 zł

Zafiksowany na punkcie
komiksów oraz komiksowych
ekranizacji. Miłośnik Szczecina
oraz dalekich podróży.
Udowodni każdemu,
że Szczecin się zmienia.

Andrzej Kus

Gadżety dla każdego
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i, jak co roku, pojawia się pewien problem: co kupić bliskiej osobie w prezencie choinkowym? No to podpowiadamy…

Klimatyzator od Xiaomi

Na rynku, póki co chińskim (ale od czego mamy Internet) zadebiutował nowy klimatyzator firmy Xiaomi. Nie należy on do największych
gadżetów, ale chiński producent zdecydował się tym razem postawić na funkcjonalność. Pionowy gadżet charakteryzuje się dużą
mocą 5100 W i szybkością chłodzenia lub ogrzewania w ciągu kilku
minut na obszarach o powierzchni do 32 metrów kwadratowych.
Jego trzystopniowy system kontroli przepływu powietrza zmniejsza hałas nawet o 32 dB. Wynik ten oznacza, że może nam chłodzić
powietrze również podczas snu nie przeszkadzając w odpoczynku.
Można go połączyć z aplikacją Mi Home, czyli sterować za pomocą
smartfona czy tableta. Działa również przy pomocy asystenta głosowego XiaoAL. Kolejnym udogodnieniem jest zamontowany filtr
antybakteryjny, który chroni przed zarodnikami pleśni. Dodatkowo,
oprócz chłodzenia, może więc oczyszczać powietrze.
Mi Vertical Air Conditioner
Cena: ok 2100 zł

Gwiezdny Niszczyciel Imperium

To bez wątpienia zabawka nie tylko dla nastoletnich dzieci, ale również tych starszych o kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Legenda Imperium Galaktycznego, czyli niszczyciel Devastator, robi prawdziwą
furorę. Zestaw klocków składa się z ponad 4700 elementów LEGO.
Z niesamowitą dbałością odwzorowuje swój filmowy odpowiednik
ze sceny rozpoczynającej film „Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja”.
Jest wyposażony między innymi w obrotowe miotacze, odchylany
talerz radaru, olbrzymie rury wydechowe oraz ma misternie zdobioną obudowę i oczywiście odpowiednią do skali wersję ściganego
statku kosmicznego Rebeliantów, Tantive IV, do zbudowania. Zestaw zawiera również podstawkę do ekspozycji z plakietką informacyjną i dwie minifigurki imperialne: oficera Imperium i członka załogi
Imperium. Jest to zestaw kolekcjonerski, skierowane głównie do największych miłośników Gwiezdnych Wojen. Po złożeniu, które zajmie
z pewnością parę ładnych dni, wymaga naprawdę dużo miejsca. Ma
bowiem aż 110 centymetry długości, 44 centymetry wysokości oraz
aż 66 centymetrów szerokości.
Lego Star Wars: Gwiezdny Niszczyciel Imperium
Cena: od 2599 zł
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Fotel dla biznesmena

Fotel masujący Aura jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, co lubią pracować,
a jednocześnie relaksować się. System rollerów masujących 4D daje uczucie masażu
kciukami i kostkami palców. Wykorzystuje zarówno ruchy pionowe, jak i poziome,
dodając masażowi głębokości – tak potrzebnej, by dotrzeć do najbardziej spiętych
mięśni i odprężyć je. Fotel posiada ogrzewane głowice masujące. Rozprowadzają
przyjemne, rozluźniająco – kojące ciepło na całej powierzchni pleców. Inne fotele
masujące posiadają statyczny system ogrzewania, zainstalowany w poduszkach,
przez co użytkownik często doświadcza nieprzyjemnego uczucia przegrzania
w obszarze pleców. Aura posiada zaawansowany system skanowania ciała. Tworzy
rodzaj „mapy” ciała użytkownika, aby zlokalizować poszczególne obszary i dostosować do nich optymalny nacisk masażu. Ponadto skanuje i mierzy wysokość barku,
umożliwiając jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
Taką samą technologię skanowania można również znaleźć w jednostce do masażu
stóp, dzięki czemu odległość podnóżka można w pełni dostosować do wzrostu użytkownika. Wiele osób lubi relaksować się przy ulubionej muzyce. W fotelu zamontowane zostało dlatego nagłośnienie. Głośniki Bluetooth Amphitheatre pozwalają
na odtwarzanie ulubionej muzyki z własnego nośnika – telefonu komórkowego lub
tabletu.
Fotel masujący Aura
Cena: 28 300 zł

Coś dla miłośników latania

Thrustmaster HOTAS Warthog to nie jest zwykły kontroler. To rozwiązanie dla pasjonatów latania. Korzystając z prezentowanego
urządzenia, możemy liczyć na wyjątkowe emocje wynikające z realistycznego sterowania wirtualnym samolotem. Nawet siła nacisku
w przełącznikach i przyciskach została idealnie odwzorowana, tak
by symulacja lotu była prawdziwym przeżyciem. Joystick jest wyposażony w aż 19 przycisków oraz przycisk zmieniający widok hat
switch. W związku z tym daje pełną gamę możliwości sterowania
i dopasowywania kontrolera do własnych potrzeb. Można stworzyć
panel, z którego będziemy intuicyjnie wydawali komendy w czasie
rozgrywki. Kolejną zaletą urządzenia Thrustmaster Hotas Warthog
jest układ Pull & Push. Poprzez specjalne zapadki umożliwia uruchamianie dodatkowych funkcji w czasie lotu – pozwala zastosować
dopalacz. Jeśli jednak wirtualny samolot nie ma AFTERBURNERA,
zapadkę możesz zdemontować. Ważne jest to, że nie potrzebujemy
konsoli by cieszyć się profesjonalnym joystickiem. Jest on bowiem
kompatybilny również z komputerami, więc bez trudu dopasujemy
go do własnych potrzeb.

Buty dla koszykarza

Buty Nike Adapt BB energetyzują boiska do koszykówki dzięki przełomowej technologii, zapewniając indywidualne, niezmienne dopasowanie za naciśnięciem jednego przycisku. Buty na pierwszy rzut oka
wyglądają całkiem zwyczajnie. Okazuje się, że wystarczy nacisnąć
przycisk, aby elektrycznie zacisnąć sznurowadła. Przycisk jest wbudowany lub sterowany za pomocą smartfona. Potrzebna jest do tego
jedynie darmowa aplikacja, która łączy się z butami za pomocą bluetootha. Duża amortyzacja Nike Air Zoom Turbo została umieszczona
w okolicy śródstopia. Dzięki profilowaniu może ona działać pod różnym kątem oraz zapewnia dynamiczność podczas biegu i zwrotów.
Cholewka jest wykonana z profilowanej przędzy z tworzywa TPU,
dzięki czemu jest wyjątkowo lekka i zapewnia wsparcie. Profilowany
zapiętek odpowiada za dopasowanie wokół kostki. Buty dostępną są
w kilku kolorach. Do wyboru mamy biel, szarość, jaskrawy karmazyn
czy czerń.
Buty Nike Adapt BB
Cena: od 1499 zł

Thrustmaster HOTAS Warthog
Cena: od 2399 zł
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„Lotnicy”
ze Szczecina

Dzięki nim oglądamy nasze miasto z zupełnie innej perspektywy. Często to, co nas z ziemi nie zachwyca, z góry robi piorunujące wrażenie. Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów, opowiedzieli nam o tym, co ich kręci w lataniu
nad Szczecinem i które miejsca dostarczają najwięcej pięknych kadrów.

Aerial Photography

Jacek Dołęga jest właścicielem facebookowego profilu Aerial Photography. Przyznaje, że jego przygoda z lotami dronem rozpoczęła się
dwa lata temu podczas spotkania z przyjaciółmi. - Powstała myśl, że
może to być pasjonujący sposób na spędzanie wolnego czasu. Traktuję
to dzisiaj jako wielką pasję – mówi. – Latam, jak czas pozwoli: raz, czasem dwa razy w tygodniu. Najczęściej robię to w weekendy. Powstaje
wtedy sporo materiału i jest przy czym pracować w domu.
Fotograf przyznaje, że widoki z kilkudziesięciu, czy kilkuset metrów
zaskakują ogromem tego, czego nie widzimy z ziemi. Są to nowe inwestycje przeplecione często starą architekturą. Najbardziej wdzięcznymi
obiektami są dla niego Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich,
Filharmonia czy Jasne Błonia. - To pewniaki, ciężko im zrobić złe zdjęcie. Ze współczesnych obiektów największą ciekawość wzbudza Hanza
Tower – mówi.
Niewątpliwie na dobre zdjęcie składa się wiele czynników. Niezależnie
czym fotografujemy potrzebna jest odrobina wyobraźni i kreatywności. Niekiedy nawet sprzętem średniej jakości można zrobić ujęcie, które przykuje uwagę odbiorcy.
Szczecin by drone

Można powiedzieć, że Wojtek Juchimowicz jest początkującym lotnikiem. Lata od roku. Prowadzi profil Szczecin by drone. Po obejrzeniu
jego zdjęć śmiało można stwierdzić, że jest niezwykle uzdolnionym fotografem. - Chcę ukazywać nasze miasto z nieco innej, nowej perspektywy – mówi. - Każdy rejon Szczecina skrywa swoje tajemnice i wyjątkowe miejsca, które z lotu ptaka naprawdę robią wrażenie. Nawet strefy,
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które potencjalnie z ziemi nie są zbyt atrakcyjne mogą odkryć swój potencjał po uniesieniu się w powietrze. Dlatego ciężko byłoby wskazać
rejony, które nie mają nic do zaoferowania.
Wojtek lata kilka razy w miesiącu. Zdjęć zrobił już mnóstwo, ale na ulubione wciąż jeszcze czeka. Sterowanie dronem nie jest dla niego trudne,
ale podobnie, jak Jacek Dołęga uważa, że niezwykle istotna jest świadomość i odpowiedzialność w przestrzeni powietrznej. - Każdy operator zobowiązany jest do respektowania Prawa lotniczego w powietrzu,
analogicznie jak stosujemy się do przepisów Kodeksu ruchu drogowego
w przypadku poruszania się samochodem.
Escape by drone

Adrian Piotrowski fotografią interesuje się od 10 lat, od roku lata dronem. Swoje prace pokazuje na facebookowym profilu Escape by drone.
- Zakup sprzętu miał być sposobem na poszerzenie moich możliwości
fotograficznych – mówi.
Podczas realizowania się w swojej pasji zauważył coś, czego na co dzień
nie widział. - Staram się latać dronem w każdej wolnej chwili. Loty nad
miastem to około 60 procent wszystkich moich zdjęć – opowiada. Oglądając zdjęcia z góry najbardziej zaskoczył mnie fakt, jak dużą powierzchnię Szczecina zajmuje woda. Mówię tu zarówno o Odrze, jak
i o wszelakich jeziorach i stawach. Spacerując po ulicach nie zobaczymy
takiego widoku.
Daniel Lamotte - fotografia

Kolejnym fotografem, który zachwyca doskonałymi zdjęciami jest Daniel Lamotte. Swoją przygodę z dronami rozpoczął niemal dwa lata
Technika

temu. - Kolega, na moment, przekazał mi drona. Mogłem wtedy przez
chwilę nim posterować i zobaczyć jaka to świetna rzecz i zabawa. Zakochałem się w tych urządzeniach – mówi.
Uwielbia latać nad Szczecinem, a najbardziej fotografować Hanzę Tower, czy Plac Grunwaldzki. Ciekawe kadry zawsze pojawiają się także
podczas lotów nad jeziorem Głębokim czy jeziorem Szmaragdowym.
Ulubionym zdjęciem Daniela jest widok na Trasę Zamkową o zachodzie
słońce. Jest dumny również z kadru, który udało się mu zrobić kilka
tygodni temu. Przedstawia Holiday Park na Łasztowni, dźwigozaury
i płynącą łódkę.

lubię sobie zrobić dłuższą przerwę, aby znów powrócić z głową pełną
nowych pomysłów. Przyznaję, że latanie jest dla mnie swego rodzaju
formą relaksu. Z lotu ptaka ludzie i obiekty są tak małe, że problemy
automatycznie stają się mniejsze. Jeśli chodzi o największe zaskoczenie, to nie zdawałem sobie sprawy, że Szczecin jest aż tak zielonym
miastem. Szczególnie jest to widocznie, jeśli porówna się go do innych
dużych miast w Polsce. Wbrew pozorom latanie dronem nie jest trudne.

Odlotowy Szczecin

SkyCin

Profil SkyCin prowadzony jest przez Adriana Matusiaka. „Bezzałogowym statkiem powietrznym” lata od 2015 roku. Jest to jego spełnienie
marzeń z dzieciństwa. Już wtedy pasjonował się lotnictwem - Zawsze
chciałem choćby doświadczyć pewnej cząstki tego świata. Rozwój
elektroniki pozwolił jednak na przeniesienie urządzeń widzianych tylko
w filmach do rzeczywistości. Wybór mógł być tylko jeden: kupuję drona
– wspomina.
Fotograf przyznaje, że tajemnicą dobrego zdjęcia nie jest super drogi
dron, a postprodukcja, czyli umiejętne obrobienie zdjęcia w programie
graficznym.- Latam jak tylko mogę i gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne. Jest to niejednokrotnie nawet kilka razy w tygodniu. Czasem
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Mateusz Sielicki interesuje się historią Szczecina. Prowadzi kanał społecznościowy „Odlotowy Szczecin”. Przygodę z dronem rozpoczynał na
sprzęcie za 1500 złotych. - Jest to spory wydatek na początek, ale z biegiem czasu inwestycja ta zwraca się w niezapomnianych fotografiach i
możliwości powrotu do chwil z lotów. Dobre zdjęcia możemy wykonać
nawet tańszym modelem - ważne, aby uchwycić ciekawy kadr – mówi. Zdjęcia przygotowuję na zwykłym telefonie i tablecie. Nie trzeba wydawać więc również majątku na komputery z drogimi programami graficznymi. Jestem samoukiem, więc tym bardziej cieszę się, że moje zdjęcia
podobają się tak wielu ludziom.

Andrzej Kus / foto: materiały z archiwum bohaterów
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Kultowy

Discovery

To praktyczny i wygodny samochód, dbający o komfort podróży pasażera, łączący w sobie nowoczesny design oraz nowinki techniczne. To auto
zarówno dla osób ceniących elegancję, jak i przygodę. Nowy Land Rover Discovery jest aktualnie najlepszym, najbardziej wydajnym i nowoczesnym siedmioosobowym SUV-em klasy Premium na świecie.

Uwagę od razu przyciąga nowy design auta. Nie wyklucza on jednak
klasyki. Zachowane zostały elementy charakterystyczne dla modelu Discovery – maska, stopniowany dach i wyeksponowany słupek C.
Ale są także nowinki – reflektory LED do jazdy dziennej, szerokie przednie i tylne kierunkowskazy, przedni zderzak z szerszą wstawką w kolorze nadwozia, a nowe boczne wloty łącząc się podkreślają dynamiczny
wygląd. We wnętrzu auta swobodnie mieści się siedem osób, które
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zajmują pełnowymiarowe fotele. Oprócz tego cechą charakterystyczną jest najnowocześniejszy system informacyjno-rozrywkowy Pivi Pro
zawierający o prawie połowę większy, 11,4-calowy ekran dotykowy Full
HD. Uruchomienie nawigacji zajmuje zaledwie kilka sekund, a menu
umożliwia dostęp do najczęściej używanych funkcji bezpośrednio
z ekranu głównego. Jest także możliwość wyposażenia auta w pełnokolorowy wyświetlacz przezierny HUD. Prezentuje on informacje o jeździe

Motoryzacja

bezpośrednio na linii wzroku kierowcy. Bluetooth umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch smartfonów. Aplikacja Remote pozwala kontrolować stan paliwa i lokalizację pojazdu oraz odblokowywać i blokować
drzwi za pomocą smarfona. Komfortu pasażerom dodaje jonizacja powietrza w kabinie. Samochód jest wyposażony w system, który aktywnie skanuje napływające powietrze, mierzy jego jakość i automatycznie
wykorzystuje zaawansowane filtry, aby zmniejszyć poziom alergenów,
toksyn i szkodliwych cząstek stałych. We wnętrzu New Discovery znajdują się także uchwyty na tablet wbudowane w oparcia przednich foteli
oraz gniazda ładowania USB-A. Pokładowy hotspot 4G Wi-Fi łączy do
ośmiu urządzeń. Zmieniony został wygląd kierownicy – czteroramienna jest wyposażona w przełączniki do zaświecenia i metalowe łopatki
zmiany biegów. Pokrywa bagażnika (o pojemności 2485 litrów w przypadku 5 foteli) posiada czujniki pod tylnym zderzakiem, które wykryją
ruch stopą w celu jego otwarcia. Korzystając z siedmiu foteli bagażnik
zapewnia 258 litrów przestrzeni. Dostępna jest nowa opaska Activity
Kei drugiej generacji. Wyposażona w dotykowe elementy sterujące, cyfrowy zegarek i możliwość blokowania i odblokowywania oraz uruchamiania pojazd jako dodatek do konwencjonalnego pilota.
New Discovery wprowadza trzy nowe 6-cio cylindrowe, rzędowe silniki Ingenium, zarówno benzynowe, jak i wysokoprężne, wyposażone
w technologię MHEV, zapewniającą większą wydajność, osiągi, płynność działania oraz spełniającą najbardziej rygorystyczne światowe
przepisy dotyczące emisji CO2. Dzięki tej technologii cena pojazdu będzie niższa ze względu na zwolnienie z połowy dużej akcyzy. W konsekwencji dopłata do trzylitrowej jednostki nareszcie nie będzie tak duża
względem dwulitrowego silnika. Zarówno nowe silniki, jak i czterocy-

lindrowa benzyna P300 Ingenium są dostępne z nowym inteligentnym
napędem na wszystkie koła. Zaawansowany silnik wysokoprężny jest
dostępny w wersjach o mocy 249 KM (183 kW) i 300 KM (221 kW), podczas gdy mocna benzyna zapewnia 360 KM (265 kW). New Discovery, to
SUV na drogi, zapewnia komfortowe podróżowanie na długich trasach.
Zawieszenie pneumatyczne zapewnia komfort jazdy w każdych warunkach i jest wyposażone w funkcję automatycznego obniżania podczas
stałej podróży z wyższymi prędkościami. Dzięki temu m.in. zwiększają się oszczędności podczas jazdy po autostradach. Dzięki technologii
Terrain Response 2, auto jest zawsze automatycznie przygotowywane
do warunków jazdy. Nowy tryb Wade optymalizuje pojazd pod kątem
brodzenia w głębokiej wodzie. New Discovery korzysta również z technologii ClearSight Ground View, która zapewnia kierowcom widok na
zasłoniętą ziemię bezpośrednio pod przednią częścią pojazdu za pomocą centralnego ekranu dotykowego i kombinacji kamer skierowanych
do przodu.
Nowy Discovery jest dostępny w wersjach wyposażenia Discovery, S, SE
i HSE, w sportowej wersji R-Dynamic lub jako praktyczny model Commercial z przestrzenią ładunkową o pojemności 2024 litrów, dodatkowymi schowkami pod podłogą i taką samą maksymalną masą holowniczą
3500 kg jak pozostałe wersje.
Warto także dodać, że nowego Discovery oraz wiele innych samochodów marek Land Rover i Jaguar można nabyć w szczecińskim salonie
Bońkowscy British Auto sp. z o.o. Zapewnia on także kompleksowe
usługi serwisowe. Nareszcie zarówno kupno, jako i obsługa posprzedażowa odbywa się na miejscu w Szczecinie.

autor: ds / foto: materiały prasowe
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Tomasz Kowalczyk Kierownik Serwisu

Rok z życia serwisu
Mija rok odkąd firma Bońkowscy British Auto rozpoczęła obsługę klientów w nowym serwisie samochodowym zlokalizowanym w obiekcie przy
Rondzie Hakena, w szczecińskim Ustowie. Zakup i serwisowanie samochodów marek Jaguar i Land Rover nie wiąże się już z koniecznością wyjazdu
ze Szczecina. Cały czas się rozwijamy – mówi Tomasz Kowalczyk, kierownik serwisu.
Serwis Grupy Bońkowscy, to bardzo nowoczesny obiekt o ogromnej
powierzchni – 1560 metrów kwadratowych. Jak wygląda obsługa
serwisowa?

Prowadzimy obsługę eksploatacyjną i centrum likwidacji szkód. Dysponujemy najbardziej zaawansowanymi urządzeniami obsługowymi
i diagnostycznymi marek takich jak m.in. Hunter, Texa, Stanhoj czy
Snap-On. Wszystkie urządzenia i narzędzia a także proces napraw jest
zgodny ze standardami marek Jaguar i Land Rover. Obiekt wyposażony jest w stanowisko do konsultacji serwisowej z podnośnikiem gdzie
doradca przeprowadza oględziny pojazdu przed obsługą. Z kolei prace
serwisowe mogą być prowadzone na dziewięciu stanowiskach jednocześnie. Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży
motoryzacyjnej. Posiadają wszystkie predyspozycje i kompetencje do
obsługi produktów najwyższej jakości w najwyższym standardzie. Mam
szczęście współpracować z ludźmi głodnymi wiedzy i w pełni zaangażowanymi. Wszyscy, niezależnie od pełnionej funkcji, na bieżąco uczestniczą w szkoleniach produktowych i technicznych Jaguar Land Rover.
Są otwarci i przygotowani na potrzeby i oczekiwania naszych klientów.
To wszystko po to, aby nasi klienci czuli się u nas po prostu najlepiej
W ofercie obiektu klienci znajdą zarówno obsługę wynikającą z interwału serwisowego jak i bieżącą obsługę eksploatacyjną.

Realizujemy również m.in. przeglądy międzyokresowe, przeprowadzamy aktualizację oprogramowania pojazdów i ich nawigacji, dezynfekcję

klimatyzacji z czyszczeniem parownika czy wymianę opon i kół.
Dlaczego dezynfekcja?

Systematyczne czyszczenie parownika pozwala pozbyć się tego całego osadu i przeciwdziałać rozwijaniu się drobnoustrojów na jego
powierzchni. W połączeniu z czystym filtrem kabinowym i kanałami
rozprowadzającymi powietrze, wnętrze pojazdu pozostanie świeże i pozbawione nieprzyjemnych zapachów. Wymianę opon i kół przeprowadzamy przy użyciu wyważarki wyposażonej w funkcję testu drogowego i stołu montażowego marki Hunter. W naszej najnowocześniejszej
przechowalni wysokiego składowania znajdzie się miejsce dla ponad
600 kompletów kół. Warto również pamiętać o geometrii zawieszenia.
Jego prawidłowe ustawienie nie tylko wydłuża żywotność opon ale
i gwarantuje zaprojektowaną przez producenta precyzję prowadzenia.
Serwis surowo przestrzega wszelkich obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w trakcie pandemii.

Jeszcze przed marcowym zamknięciem wprowadziliśmy wygodne rozwiązania dotyczące obsługi samochodów. Rozszerzyliśmy zasięg m.in.
usługi door-to-door, zarówno z samochodem zastępczym, jak i bez niego. Z kolei klienci odwiedzający nas osobiście mogę pozostawić pojazd
bez bezpośredniego kontaktu z doradcą. Wprowadziliśmy również alternatywne dla gotówki formy płatności bezpośredniej.

autor: ds / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Ustowo 58, 70-001 Szczecin | +48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl
www.british-auto.jaguar.pl/contact-us |

/ JLRBonkowscy

BIRMA
- MAGICZNA AURA BAGAN

Pobudka o czwartej rano nigdy nie należy do przyjemnych. Jest zimno, jest ciemno, a od niewyspania pieką mnie oczy. Ostatni
pasażerowie opuszczają autobus, zarzucam wciągnięty z luku bagażowego plecak na ramię i idę pod drewnianą wiatą, robiącą
tu najwyraźniej za dworzec autobusowy. Pod latarnią kilku zaspanych kierowców taksówek i dwukółek zaprzężonych w konie,
leniwie zaczepia przyjezdnych. Jeden z nich, młody, śniady chłopak, łamaną angielszczyzną proponuje mi podwózkę do hotelu.
Po chwili mkniemy brukowaną ulicą w ciemną noc. Wiatr gwiżdże i ostro zacina. Owiewa mnie swojski zapach, przypominający
Zakopane i Krzekowo w dzieciństwie. Zapach siana, konia i mokrej skórzanej uprzęży, tak charakterystyczny i niedający się
z niczym pomylić. Jestem wdzięczny mojemu powożącemu sąsiadowi na koźle, że przed startem opatulił nas ciepłą, wełnian
ą derką. Przyciskam mocniej plecak do piersi, poprawiam czapkę na głowie, tak, żeby coś widzieć i powoli budzę się do życia.
Nad drogą unosi się srebrzysta mgiełka, ledwie widoczna w świetle nielicznych, tlących się latarni. Po kilku próbach udaje mi się
znaleźć dwuosobowy pokój w pensjonacie o dźwięcznej nazwie Eden. Rzucam plecak na podłogę i padam na łóżko, żeby złapać
jeszcze kilka godzin snu. Za oknem zaczyna świtać…
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Motorowerem przez świat

Pierwsze zadanie tuż po śniadaniu to opanować wynajęty motorower.
Nie rozwija on jakiejś oszałamiającej prędkości (do 50 km/h), ale mam
wrażenie, że każdy tu jeździ jak mu się podoba. Wykonuję więc kilka
próbnych manewrów, mijam główny, zakręt i „pędzę” prostą jak strzała, choć wyboistą i pełną dziur drogą w stronę serca Strefy Archeologicznej Pagan (Bagan Archaeological Zone). Po kilkunastu minutach
jazdy docieram do pierwszej świątyni. Pagoda Shwezigon mieni się cała
w złotym blasku porannego słońca. Zostawiam buty na progu i obchodzę wolnym krokiem solidną podstawę budowli w kształcie
czworokąta. Nad trzema tarasami podstawy góruje złota kopuła
w kształcie dzwonu. Z tablicy informacyjnej dowiaduję się, że jest to unikatowa budowla w całym kompleksie Bagan, gdyż została wybudowana
z piaskowca (a nie z cegły jak pozostałe). Ponadto jest pierwszą stupą,
w obrębie której umieszczono wizerunki oficjalnego birmańskiego panteonu trzydziestu siedmiu natów, z ich królem Thagyamina. Tymczasem
przyglądam się dwóm, grubo ciosanym posągom z groźnie obnażonymi
zębiskami. Na pierwszy rzut oka przypominają lwy, ale równie dobrze
mogą to być ogry lub smoki. Kończę drugi obchód świątyni, oglądam
pamiątki na przydrożnych straganach i ruszam dalej.

z mongolską dynastią Yuan z Chin, a także na skutek lokalnych nieporozumień, Pagan upadło, a Birma została podzielona na kilka państw.
Kwestia zjednoczenia i ponownego budowania państwowości birmańskiej pojawiła się ponownie w wieku XVI. Wtedy to, do królestwa włączono także Luang Prabang (obecnie miasto w północnej części Laosu)
i prowincję Chiang Mai (północna Tajlandia). Gdy do Azji przybyli Europejczycy, zakładając na wybrzeżu swoje pierwsze wioski oraz faktorie,
zagrożenie utraty niepodległości pojawiło się ponownie, zwłaszcza,
że sąsiedzi (Tajowie, Chińczycy), stale zgłaszali pretensje do poszczególnych terytoriów. Skutkiem powyższego były trzy wojny z Brytyjczykami (1824–26, 1852, 1885), utrata niepodległości i wcielenie Birmy do
Indii Brytyjskich. Przez cały ten czas Arimaddana trwało nieustannie
w tym samym miejscu, w dolinie rzeki Irawadi. Przez wieki pojawiały się
nowe budowle: świątynie, klasztory i stupy, pielęgnowane przez mnichów buddyjskich i odwiedzane przez pielgrzymów z całej Azji. Inne nie
wytrzymały próby czasu, który zamienił święte budowle w proch. Dziś
w Bagan, na obszarze ponad stu kilometrów kwadratowych, można
podziwiać ponad dwa tysiące budowli. Najwięcej jest świątyń (ponad
dziewięćset), buddyjskich pagód (ponad pięćset) i klasztorów (ponad
czterysta), a także innych obiektów sakralnych (ponad trzysta).

Po drodze mijam liczne, małe i maleńkie stupy, przypominające nasze
przydrożne kapliczki. Powoli zaczyna do mnie docierać jak bogate
w budowle jest Bagan. Rozumiem, że w ciągu jednego dnia będę mógł
odwiedzić tylko te najciekawsze, czyli te, które wyróżniają się wielkością, położeniem lub tajemnicą miejsca. Z oddali widzę dwie średniej
wielkości świątynie w kolorze brunatnej cegły (Tha Kya Bon i Tha Kya
Hipp). Co ważniejsze dostrzegam ludzi wspinających się na tarasy
i choć nie mam tego w planach, skręcam w boczną, piaszczystą ścieżkę
i parkuję motorower na trawie przy straganie z wodą. Obejście świątyni
trwa niecałe dwie minuty, ale samo drapanie się w górę i przeciskanie
w mroku przez wąskie szczelino-otwory i tunele w ścianach dostarcza
dużo emocji. Gdy docieram na taras, już wiem, już czuję atmosferę tego
miejsca. Nie jest to przecież wysoka świątynia, ale i tak pierwszy widok
na równinę Bagan robi piorunujące wrażenie. Falujące korony zielonych
drzew, jak rzeka przelewają się przy każdym podmuchu wiatru. Gdzieniegdzie widać żółte oczka łąk, którymi poprzetykana jest równina.
W oddali majaczy granatowo szare pasmo górskie, nierówną kreską
wyznaczające linię horyzontu. Całość stanowi tło obrazu, namalowanego przez boga, ludzi i naturę. Najpiękniejszą częścią dzieła są stupy
i świątynie, jak grzyby wyrastające z zielonego oceanu. Ich bufiaste kopuły, najczęściej w kształcie dzwonu, wyraźnie odznaczają się w jasnym
słońcu poranka. Opieram dłonie na murowanej balustradzie i patrzę jak
urzeczony na ten magiczny krajobraz…

Siedzę w zacienionej, przesympatycznej knajpce na skarpie i popijam
zimną wodę i myślę o historii Birmy, dziś, za sprawą rządów junty wojskowej nazwanej Mnjama. Patrzę na szeroką rzekę Irawadi i liczne kolorowe łódki, przycumowane przy brzegu i myślę o czystkach wśród muzułmanów z ludu Rohingya, uciekających do sąsiedniego Bangladeszu.
Zastanawiam się nad postawą Lady, legendarnej opozycjonistki i laureatki pokojowej nagrody Nobla, a od kwietnia 2016 roku – premier Aung
San Suu Kyi. Myśli biegną jak w kalejdoskopie, a gdy czas odpoczynku
mija wolnym krokiem idę stronę pagody Bupaya, malutkiej świątyni nad
wodą, o okrągłej podstawie, po której, jak po ślimaku można wejść na
szczyt, żeby podziwiać złotą stupę i całą dolinę rzeki. Powoli dochodzi
południe, co oznacza, że większość turystów niechybnie ucieknie do zacienionych restauracji i będę mógł w spokoju zwiedzać Bagan. Schodzę
schodkami nad rzekę, mijając po drodze kilkuletnią dziewczynkę z najwspanialszą thanaka jaką kiedykolwiek widziałem. Na czole równy owal
kremowo żółtej mazi i wychodząca z niego, jakby narysowana palcem,
gruba kreska zakończona na czubku nosa. Na policzkach dwa krwisto
czerwone koła, obszyte żółtymi, symetrycznie rozmieszczonymi kropkami. I te oczy. Czarne, głębokie, niemalże dorosłe spojrzenie dziecięcych oczu, podkreślonych finezyjnymi, złotymi kropkami i cienką, czarną kreską brwi. Dziewczynka bawi się w piasku nad rzeką, zupełnie nic
sobie nie robiąc z zaciekawionych turystów.
Doskonałe szczęście

Królestwo Arimaddana

Gdy w 1044 roku, Anawratha, wódz plemienia Mranma (jednego z kilku
zamieszkujących dzisiejszą Birmę), założył królestwo Pagan, uprzednio
podbiwszy ludy Pju, Monów i Szanów, historia zaczęła nabierać tempa.
W tym czasie właśnie powstało Arimaddana, miasto, które „miażdży
(depcze) swych wrogów”, inaczej Bagan (Pagan), tysiącletnia stolica
pierwszego Imperium Birmańskiego. Następnie, w konsekwencji wojen
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Kolejny przystanek to najważniejsza świątynia w Bagan: Ananda Pahto, co oznacza doskonałe szczęście. Podczas moich wcześniejszych
postojów zawsze było widać charakterystyczną czerwoną wieżę na
białej podstawie, ze złotą stupą na szczycie, a także cztery mniejsze
czerwone wieżyczki w każdym z rogów. Stoję teraz w pewnej odległości
od świątyni i fotografuję całość zatopioną w zielonych koronach drzew.
Przed wejściem do świątyni, siadam w zacienionym miejscu i podzi-
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wiam budowlę. Do pagody prowadzą cztery wejścia (jak cztery strony
świata), z długimi zadaszonymi korytarzami. W centrum znajdują się
cztery wnęki, z głównymi obiektami kultu, czyli czterema, wysokimi na
dziewięć i pół metra posągami Buddy. Jeden nich to tak zwany, Budda stojący, z charakterystycznie złożonymi w geście głoszenia nauki
dłońmi. Ponadto w świątyni Ananda znajduje się mnóstwo wnęk (1500
w zewnętrznych ścianach) zawierających posągi, rzeźby, czy rzeźbione
kafle i obrazy, przedstawiające sceny z życia Buddy lub sceny Dżataki,
czyli mityczne opowieści o wcześniejszych jego wcieleniach. Ruszam
wolnym krokiem w stronę południowego wejścia, mijam korytarz i jako
jedyny zwiedzający, chłonę w ciszy atmosferę tego miejsca.
Powoli czuję lekkie zmęczenie, a to za sprawą lejącego się z nieba ukropu. Temperatura przekracza trzydzieści pięć stopni Celsjusza i znikąd
nawet lekkiego podmuchu wiatru. Moim następnym celem jest świątynia Dhammayangyi, ale okazuje się, że wybieram złą trasę i błądzę
szukając właściwej drogi. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie
wyszło. Dzięki temu, trafiam do kompleksu świątyń, z najważniejszą
z nich: świątynią Alopyi. Podziwiam kolejne budowle, analizuję freski na
ścianach i zaglądam w groźne oczy smoków. Przystaję co chwila, żeby
robić zdjęcie posągom Buddy, przysiadam w cieniu, popijając ciepłą
wodę z butelki. W pewnej chwili podchodzi do mnie miejscowy przewodnik i oferuje mi swoje usługi. Gdy grzecznie odmawiam, niczym
niezrażony, przysiada się do mnie i opowiada, że miejscowa ludność
wyróżnia cztery najważniejsze świątynie w Bagan: najbardziej elegancką Gawdawpalin, najpiękniejszą Ananda, największą Dhammayangyi
i najwyższą Thatbyinyu. Następnie wskazuje palcem na strome schody
świątyni Alopyi i zachęca do ostrożnej wspinaczki na górę. Gdy po chwili wspinam się na szczyt już wiem co przewodnik miał na myśli. Stopnie
są tak rozgrzane w słońcu, że palą w stopy. Podparcie się dłońmi lub
przysiad też nie pomagają i naprawdę muszę się ostro nagimnastykować, żeby dotrzeć do zacienionej części tarasu. Widok po raz kolejny
zapiera dech w piersiach. Dziesiątki budowli na rozległej równinie.
Te bliższe z wyraźnie odznaczonymi konturami na tle zielonego poszycia i te bardziej odległe, zatopione w mleczną, popołudniową mgiełkę,
jakby zamazane, jakby niedostępne i dumnie strzegące swojej tajemnicy. Góry na horyzoncie, jak groźni strażnicy doliny, patrzący na królestwo Paganu od setek tysięcy lat, przypominają o wieczności. Stoję
wpatrzony w pobliskie pagody i wydaje mi się, że dostrzegam największą z nich, świątynię Dhammayangyi, według legendy, wybudowaną
przez jednego z królów doliny, dla odkupienia win, za zamordowanie
ojca, żony i brata. Mam szczęcie, gdy po kilkunastu minutach, zupełnie
przez przypadek, parkuję motorower przy zachodniej bramie. Jak się
okazuje to właśnie tutaj znajdują się unikatowe dla wszystkich świątyń,
dwa siedzące obok siebie posągi Buddy: współczesny, zwany Gautama
i przyszły Maitrej. Złote twarze uśmiechają się do mnie z lekko przymrużonymi oczami, jak dwóch sympatycznych dziadków siedzących
w zaciszu świątyni. Najwyraźniej sjesta jeszcze trwa, gdyż jako jeden
z nielicznych turystów siadam na zimnych kaflach podłogi, delikatnie
opieram głowę o ścianę i w absolutnej ciszy kontempluję. Mijają minuty,
a ja nie ruszam się z miejsca. Odpoczywam, odczuwam, myślę. Po czasie, którego nie jestem w stanie określić, zbieram się w sobie, obchodzę
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świątynię, fotografuję i wolnym krokiem, wracam do mojego wehikułu.
Tajemnice kosmicznej krainy

Na parkingu znajduje się mój motorower, dwukółka i trzy rowery. Koń
przykryty kolorową derką leniwie skubie trawę w cieniu, potrząsając od
czasu do czasu głową. Słońce już osiągnęło najwyższy punkt na niebie
i mam wrażenie, że powoli zaczyna marsz w stronę linii horyzontu. Pojawia się lekki wiaterek, jakby zapowiedź przyjemnego wieczory, który ma
niechybnie nadejść. Na razie jednak temperatura wciąż wynosi ponad
trzydzieści stopni Celsjusza, a przede mną najdłuższa wspinaczka po
stromych schodach. Zadzieram głowę i biorąc ostatni łyk wody, zaczynam się drapać do góry. Przypominam sobie podstawowe informacje
o świątyni Shwesandaw. Wybudowana w 1057 roku, wysoka na sto metrów budowla, składa się z pięciu czworokątnych tarasów, na których
znajdują się dwie ośmiokątne podstawy zwieńczone charakterystycznym dzwonem ze stupą. Brudno szara elewacja pokryta jest licznymi,
czarnymi zaciekami, co podkreśla aurę tajemniczości. Powoli posuwam
się do góry, ciężko stąpając po wysokich, niewygodnych stopniach.
Co chwila jednak obracam się tyłem do pagody i podziwiam widok
z góry. Gdy po kilku minutach docieram na najwyższy dostępny taras,
opieram ręce na kamiennej balustradzie i w ciszy patrzę na równinę.
Do tej pory udało mi się odwiedzić kilka tzw. nowych cudów świata
wybudowanych przez człowieka. Odwiedziłem Chrystusa z Corcovado
w Rio de Janeiro, widziałem Angkor Wat w Kambodży, Statuę Wolności w Nowym Jorku i Machu Picchu w Peru. Zwiedzałem stare miasto
Kartaginy w Kolumbii, zachwycił mnie Tikal w Gwatemali, czy świątynia
Wat Arun w Bangkoku. Podobało mi się ekwadorskie Quito, laotańskie
Luang Prabang i jordańska Petra. Wszędzie magia i tajemnica, historia
i polityka, trud tworzenia, radość i cierpienie, dobro i zło. Moje myśli
krążą wokół podróży, utraconego, ulotnego czasu i niezapomnianych
wrażeń, które pozostaną do końca życia. Starożytne Arimaddana, Bagan, stolica birmańskiego imperium. Jak na dłoni rozkłada się przede
mną dolina rzeki Irawadi i mogę podziwiać niemalże wszystkie świątynie i pagody, które do tej pory odwiedziłem. Najpiękniej w popołudniowym słońcu prezentuje się Ananda, ze swoimi ceglastymi wieżyczkami.
Patrzę na Thatbyinnyu w kolorze brudnego śniegu, dumnie trwającą
na niewielkim wzniesieniu. Monumentalna Dhammayangyi, zatopiona
w zielonej rzece, wyraźnie odznacza się na tle stalowego nieba. Gdzie
nie spojrzeć setki innych stup i świątyń, wyrastających z równiny, jak
statki kosmiczne gotowe do startu w poszukiwaniu innych planet.
A może Däniken miał rację i to wszystko jest dziełem przybyszów z odległego uniwersum. Magia Bagan jest namacalna, można ją kroić, jak
nożem i połykać wielkimi, soczystymi kawałami. Tajemnica równiny
jest słyszalna w każdym podmuchu wiatru, w dźwięku skrzypiącej dwukółki wyjeżdzającej zza zakrętu i świątobliwym szepcie buddyjskiego
mnicha, odmawiającego codzienne modlitwy. Zagadka i misterium, pytanie i odpowiedź, labirynt domysłów, mitów i legend. Nieznane, niewiadome, niejasne. Siedzę wsłuchany w popołudniowy wicher, dokazujący nad strzelistą wieżą doskonałego szczęścia i na chwilę przymykam
oczy…

autor/foto: Adam Stecyk
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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu wiele radości,
ciepła i optymizmu.
Atelia Nieruchomości | e-mail: biuro@atelianieurchomosci.pl | tel: +48 91 823 88 04
www.atelianieruchomosci.pl

Marina Developer
zmienia Szczecin
Niemal każda inwestycja firmy Marina Developer nawiązuje do żeglarskiego charakteru Szczecina czy regionu. W 2020 roku możemy zapoznać się
z nowymi projektami i inwestycjami oraz podziwiać efekty końcowe. Trwają inwestycje, które z pewnością znacząco zmienią Szczecin i dodadzą
naszemu miastu jeszcze więcej prestiżu.
W mijającym roku firma Marina Developer znacząco zaznaczyła swoją
obecność na szczecińskim rynku nieruchomości. Na północy Szczecina zakończyła prestiżową inwestycję „Apartamenty Warszewo”. Przy
ulicy Przestrzennej – nad samym jeziorem Dąbie – rozpoczęła budowę
kompleksu budynków, który w każdym calu nawiązywał będzie do żeglarskiego charakteru naszego miasta. W Parku Chopina przygotowuje ekskluzywne biura, a w Dziwnowie – buduje apartamenty tuż przy
przystani jachtowej i Morzu Bałtyckim.
Zacznijmy jednak od pierwszej z wymienionych, położonej przy ulicy
Kalinowej.
– Ostatnim etapem budowy osiedla Apartamenty Warszewo był budynek 101. Przygotowaliśmy w nim 21 mieszkań o powierzchni od 78
do 115 metrów kwadratowych. Z pełną odpowiedzialnością mogę
stwierdzić, że zaproponowaliśmy najlepszy standard mieszkań w ca-
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łym Szczecinie – opowiada Krystian Surmacz z firmy Marina Developer.
– Zależało nam na tym, by każde z mieszkań było na jak najwyższym
poziomie. Powierzchnie, standardowa jakość wyposażenia oraz zastosowane do budowy apartamentów materiały sprawiły, że każde z nich
jest doskonałą alternatywą dla tych, którzy są już zmęczeni mieszkaniem w dużym domu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oczekiwania
takich osób są ogromne. I słusznie. Dlatego też uważam, że inwestycja
Apartamenty Warszewo spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających osób. W pobliżu mamy mnóstwo zieleni, są sklepy, przedszkole, szkoły. Jest tutaj spokój, można poczuć się jak na przedmieściach.
Jednocześnie jesteśmy przecież bardzo blisko centrum miasta.
Kolejną inwestycją jest całkowita przebudowa zaniedbanych dotąd budynków znajdujących się w samym sercu Parku Chopina. Firma Marina
Developer nabyła je od Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Nieruchomości

– Postanowiliśmy przygotować w nich biura. Wszystkie prace prowadzimy w porozumieniu z konserwatorem zabytków – zapewnia Krystian
Surmacz. – Możemy podziwiać już zupełnie nową elewację jednego
z budynków, która wzbogacona została o zdobienia. Drugi etap prac
obejmie remont kolejnego z obiektów.
Bez wątpienia najbardziej spektakularną budową jest inwestycja z ulicy
Przestrzennej. Wystartowała zaledwie kilka miesięcy temu, a postęp
prac widać już gołym okiem.
– Szukając miejsca na naszą kolejną prestiżową inwestycję postawiliśmy sobie pytanie: gdzie sami byśmy chcieli mieszkać? – dodaje przedstawiciel dewelopera. – Braliśmy pod uwagę miejsce, układ komunikacyjny oraz walory jakie niosły za sobą rozpatrywane lokalizacje. Nie bez
znaczenia była dla nas tożsamość oraz to, co bije nam mocno w sercach, czyli żeglarstwo. Dużo zieleni, świetnie skomunikowane miejsce,
niepozbawione zalet miejskiej aglomeracji. To wszystko łączy w sobie
CLUBHOUSE.
Inwestycja CLUBHOUSE to dwa nowoczesne budynki. W pierwszym
z nich, pięciokondygnacyjnym z bryłą przypominającą kształt statku
z dziobem skierowanym ku północy, znajdziemy 33 apartamenty. Budynek powstaje w pierwszej linii zabudowy jeziora Dąbie, tuż przy nowoczesnej marinie. Na wysokim parterze znajdziemy część usługową
przeznaczoną dla niewielkiego sklepu oraz… nową siedzibę YKP Szczecin. Pod sufitem klubowej mesy zawiśnie zabytkowy drewniany jacht
klasy Star.
W drugim budynku, którego częścią będzie istniejący hangar, powstaną
atrakcyjne, o bardzo wysokiej klasie, powierzchnie biurowe. Mamy nadzieję że niektórzy z naszych klientów przeniosą tu swoje firmy. Mamy
bowiem do czynienia z projektem, któremu w pełni przyświeca nasza filozofia: mieszkaj, pracuj, żyj w miejscu adekwatnym do swoich potrzeb
i aspiracji – mówi inwestor.
Firma Marina Developer nie działa wyłącznie na szczecińskim rynku.
Swoją obecność postanowiła również zaznaczyć w nadmorskim Dziw-

nowie. Prowadzi tam inwestycję „Półwysep Dziwnów”. Budowa podzielona została na kilka etapów.
– W pierwszym znajdziemy pięć budynków. Każdy z nich będzie miał
cztery kondygnacje. Przygotowane zostaną mieszkanie jedno-, dwuoraz trzypokojowe. Do każdego przynależeć będzie balkon, taras lub
ogródek.
Bez wątpienia mamy do czynienia z prestiżową, nie tylko inwestycją,
ale i lokalizacją. „Półwysep Dziwnów” graniczy z Wolińskim Parkiem
Narodowym oraz znajduje się w pobliżu mariny. Do apartamentu można dostać się będzie nie tylko samochodem, ale również przypłynąć
jachtem. Dziwnów jest niezwykle jasnym punktem na mapie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. To doskonałe miejsce dla tych,
którzy lubią aktywne sportowo życie. Można tutaj pływać jachtem,
można uprawiać kitesurfing, windurfing, a nawet motorowodniactwo.
Wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
Widać, że Marina Developer przykłada naprawdę dużo uwagi do każdej
ze swoich inwestycji. Ważny jest dla tej firmy nie tylko wizualny efekt
końcowy, ale również jakość stosowanych materiałów oraz funkcjonalność każdego z lokali.
– Dobiega końca naprawdę intensywny i wyjątkowy rok – nie tylko dla
nas, ale i z pewnością dla wszystkich przedsiębiorców oraz mieszkańców – podsumowuje przedstawiciel dewelopera. – Jesteśmy dumni
z każdej z naszych inwestycji. Mimo pandemii staraliśmy się zachować
rytm pracy i nam się to udało. Mogę zapewnić, że nie spoczywamy na
laurach i w kolejnych latach będziemy chcieli wciąż upiększać nasze
miasto. Cieszy to, że Szczecin się zmienia i również my dokładamy do
tego swoją cegiełkę.

Kupujesz dom? Jakość jest ukryta
w szczegółach
Zakup nieruchomości to dla większości z nas inwestycja na lata. Dlatego wszyscy chcemy, aby nowy dom był dobrze i trwale wykonany. Co jednak
zrobić i na co zwrócić uwagę, jeżeli kupimy nieruchomość, która już została wykonana, a my nie znamy historii i przebiegu budowy? Nie wiemy
przecież z jakich materiałów i jak starannie była budowa prowadzona. Często okazuje się, że usterki wychodzą po latach. Waldemar Demiańczyk
–inżynier budownictwa i kierownik budowy z wieloletnim stażem mówi o tym, na co zwrócić szczególną uwagę, kiedy kupujemy nowy dom.
– Przede wszystkim każdy kupujący musi zdać sobie sprawę, że ewentualne prawdziwe problemy z nieruchomością są zwykle spowodowane
błędami na wczesnych etapach budowy, kiedy wykonywane są roboty
ziemne i fundamentowe. Jeżeli wykonawca nie dopełnił należytej staranności i niewłaściwie posadowił budynek, to wyjdzie to po latach na
pęknięciach ścian czy posadzek. Warto zapytać się i poprosić dewelopera o przedstawienie dowodów zakupu betonu i stali na dany budynek
i porównać to z wpisami do dziennika budowy, o który zawsze można
poprosić. Należy zapytać, czy i w jakim stopniu grunt nienośny był wymieniany pod budynkiem i jak był zagęszczany, na to też są przecież dowody w postaci wpisów do dziennika budowy i rachunków za wykonanie
poszczególnych czynności i zakup materiału (np. piach zasypowy). Można też poprosić o badania geologiczne gruntów, dzięki którym będziemy
wiedzieć na jakim gruncie nasz dom został wybudowany. To wszystko
ma znaczenie – podkreśla inż. Demiańczyk.
Kolejna sprawa, która ulega zakryciu to izolacje fundamentów. Przyszłe
problemy z wilgocią w domu mogą wynikać właśnie z niewłaściwego
izolowania fundamentów. Można to sprawdzić oczywiście robiąc odkrywkę i odkopując w wybranym miejscu. Powinna tam znajdować się
izolacja pozioma, zwykle jest to papa. Jeżeli nic tam nie zauważymy to
mogą być problemy. Dostając się do tego miejsca możemy też spraw-

dzić, czy dom posiada właściwą izolację pionową fundamentów. Jest
to szczególnie ważne na terenach trudnych odnośnie wód gruntowych.
Jeżeli fundament nie jest porządnie zaizolowany to znowu mamy problem. Ważne jest jednak aby zrobić to przed zakupem nieruchomości.
Lepiej bowiem nie kupić domu z którym mogą być problemy, niż kupić
taki który został wykonany niezgodnie ze sztuką, a potem sądzić się
z deweloperem narażając się na wysokie koszty.
Proszę pamiętać – mówi inż. W.Demiańczyk – że każdy element można
sprawdzić, trzeba jednak wiedzieć jak? Kiedy kupujemy nieruchomość,
będącą często inwestycją życia, warto zainwestować w zewnętrznego
eksperta, który pomoże sprawdzić nieruchomość. W stosunku do wartości nieruchomości będzie to niewielki wydatek, a możemy uniknąć
poważnych kłopotów.
Na prowadzonych przeze mnie budowach, w tym również na Osiedlu
Brzoskwiniowym w Dołujach, zwracam szczególną uwagę na prace ulegające zakryciu, np. czy poprawnie wykonywana jest konstrukcja budynku jak stropy, biegi schodowe, belki, czy konstrukcja dachu. Dobrze
wykonane prace w tych zakresach to gwarancja jakości na następnych
etapach budowy i brak problemów dla kupujących w przyszłości.

ds / foto: materiały prasowe
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Małgorzata Kuśmirek-Makuch, właścicielka La Fiori

Wszystkim Czytelnikom magazynu Prestiż, a w szczególności naszym Klientom,
pragniemy złożyć życzenia zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech chwile spędzone z najbliższymi przyniosą spokój, radość i wytchnienie.
Niech Nowy Rok będzie pełen energii i przyniesie realizację najskrytszych marzeń.
Dziękujemy za zaufanie.
Małgorzata Kuśmirek-Makuch i zespół Gabinetów La Fiori
A po świątecznych spotkaniach serdecznie zapraszamy
na zabiegi z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej.

Gabinety La Fiori - kosmetyka, kosmetologia, medycyna estetyczna
ul. Kwiatkowskiego 1A/6, 71-004 Szczecin, tel. 695 426 720, 516 104 406
/ Gabinety La Fiori -kosmetyka i medycyna estetyczna | www.la-fiori.pl

Klinika Zawodny
w 2020 roku
Roku 2020 z pewnością nikt z nas nie zapomni. Pomimo iż Klinika była
przez kilka miesięcy zamknięta, my nie próżnowaliśmy: wprowadziliśmy
wiele zmian, przyjęliśmy nowych specjalistów i nieustannie dbamy o bezpieczeństwo naszych pacjentów. Pojawiły się także nowe urządzenia
i nowe zabiegi. Nadeszła zatem pora, aby zrobić małe podsumowanie
i przedstawić wszystkie nowości – zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy
nie mieli okazji śledzić naszej działalności na bieżąco.
Nowi eksperci

Klinika Zawodny zyskała w tym roku czterech nowych lekarzy. Trzech
z nich: doktor Sylwia Wenc, doktor Konrad Krawczyk oraz doktor Tomasz
Konopka to lekarze zajmujący się medycyną estetyczną. Natomiast doktor Markijan Kubis jest lekarzem rezydentem na oddziale urologii PUM
i w Klinice dołączył do specjalistów wykonuacych zabiegi z zakresu urologii.
Do zespołu dołączyły również dwie nowe Panie kosmetolog: Anna Tyka-Walczak oraz Elżbieta Stój. Oprócz lekarzy i kosmetologów powitaliśmy
w Klinice dwie nowe pielęgniarki, Karolinę Mazur i Olgę Nawrot. Im bardziej
poszerzamy zakres sprzętu i technologii, tym więcej ekspertów pojawia się
w naszej Klinice i tym większe są nasze możliwości zabiegowe. W ten sposób pragniemy również umożliwić naszym Pacjentom nie tylko profesjonalną obsługę wykwalifikowanych specjalistów, ale również możliwość umawiania szybkich terminów. Oprócz tego zapewniamy specjalistom stały
rozwój i możliwość pracy na najnowocześniejszym sprzęcie.
Nowe zabiegi

W tym roku pojawiły się w Klinice kolejne nowe urządzenia. Jest wśród
nich Storz Medical. Wykorzystuje on falę akustyczną RSW, która stymuluje mechanicznie tkanki (również tkankę łączną), silnie ujędrnia
ciało i skórę, poprawia metabolizm komórkowy, wyszczupla, stymuluje
mięśnie i skutecznie redukuje cellulit.
Kolejne nowe urządzenie to pistolet do wieloigłowej mezoterapii próżniowej Vital Injector 2. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które
obawiają się mezoterapii igłowej – jako zabieg samodzielny, a także
współtowarzyszący wielu innym terapiom. Mezoterapia silnie rewitalizuje skórę, poprawia jej elastyczność i nawilżenie, redukuje przebarwienia, poprawia napięcie skóry i zwiększa jej gęstość. Wykorzystanie
metody Vital Injector to minimalne ryzyko wystąpienia siniaczków
i obrzęku po zabiegu, co pozwala na natychmiastowy powrót do codziennych czynności. Urządzenie równomiernie dawkuje preparat,
a zabieg jest niemal bezbolesny. Ponadto pistolet Vital Injector 2 można
stosować dla zabiegów z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego
PRP oraz na skórę głowy w celu leczenia łysienia i wypadania włosów.
Natomiast Urządzenie HIFU ginekologiczne - Ultracare służy do rewitalizacji okolic intymnych, leczy problem wysiłkowego nietrzymania moczu, a także zwiększa satysfakcję z życia seksualnego. Pojawienie się
Ultracare pozwoliło na stworzenie skutecznych połączeń zabiegowych
ultradźwięków HIFU i energii lasera Mona Lisa Touch oraz iniekcji osocza bogatopłytkowego PRP.
Również w tym roku w naszej Klinice pojawiło się już trzecie urządzenie
Ultraformer III. Jest to bardzo doceniana przez naszych Pacjentów technologia HIFU wykorzystywana do zabiegów na twarz i ciało.

dr n. med. Piotr Zawodny

Nowe wyzwania

Zdecydowanie dużym wyzwaniem w tym roku był okres kwarantanny. W Klinice zabiegi nie odbywały się przez około dwa
miesiące - przez ten czas jednak nie próżnowaliśmy. Naszą stałą rubrykę w magazynie Prestiż: „Ekspert radzi”, przenieśliśmy
do świata online. Niemal codziennie nasi specjaliści – w tym
lekarze, kosmetolodzy i dietetyk - odpowiadali na zadawane
pytania w formie wideo, które publikowane były na naszych
mediach społecznościowych. W akcji #EkspertRadzi wzięło
w sumie udział kilkadziesiąt osób, które teraz dołączyły do
grona naszych pacjentów.
Z naszymi obserwatorami spotykał się cyklicznie doktor Zawodny, który z wielką przyjemnością odpowiadał na nadsyłane pytania i gorąco apelował do naszych widzów, o rozwagę
i pozostanie w domach. Kosmetolog Marta przedstawiła całą
procedurę domowej pielęgnacji z kosmetykami Zo Skin Health, a na Wielkanoc opublikowaliśmy wideo z przepisem na...
domowy płyn do dezynfekcji. Mimo stałych rozmów online
stęskniliśmy się nie tylko za sobą, ale za pracą, gabinetem
i pacjentami, dlatego z wielką radością wróciliśmy do pracy po
prawie dwóch miesiącach absencji, oczywiście z zachowaniem
wszystkich procedur bezpieczeństwa, które są dla nas wielkim
priorytetem do dziś.
Nowe wydarzenia

Jeszcze na początku roku zorganizowaliśmy Dzień Otwarty
w Klinice. Dzień Otwarty to doskonała szansa na zapoznanie
się z Kliniką: z zespołem oraz z zabiegami. Uczestniczki mogły wykonać badanie Visia, które polega na specjalistycznych,
bardzo dokładnych zdjęciach twarzy. Kolejnym etapem była
indywidualna konsultacja z kosmetologiem, który po analizie
stanu zdrowia pacjentki, określał dla niej indywidualny plan
zabiegowy z określeniem metody zabiegu oraz nazwy urządzenia. Uczestniczki mogły tego dnia również skorzystać ze
specjalnej oferty cenowej.
Te indywidualne plany zabiegowe spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony pacjentek, dlatego latem
stworzyliśmy wyjątkową ofertę zabiegową „Plan Na Miarę”,
w której tworzyliśmy spersonalizowane programy modelowania sylwetki, łączące różne technologie i urządzenia, tak aby
spotęgować oraz przyśpieszyć efekt i umożliwić osiągnięcie
wymarzonej figury. Na naszych mediach społecznościowych
wypuściliśmy serię wideo z jedną z bohaterek #PlanuNaMiarę,
której postępy w przedślubnym wyszczuplaniu sylwetki śledziliśmy wspólnie z naszymi pacjentami.
Nowy... rok?

I tak zastał nas grudzień. Wiele się działo, ale nie zamierzamy
zwalniać: nawet jeśli ponownie nastanie czas kwarantanny,
mamy na to nowe pomysły. Nasz zespół ekspertów stale się
powiększa, a liczba zabiegów i nowoczesnych technologii stale rośnie. Robimy to po to, aby zapewniać Wam, naszym Pacjentom, profesjonalną obsługę i usługę, opiekę specjalistów
i zabiegi na najwyższym światowym poziomie. Zapraszamy
serdecznie jeszcze w tym i również w następnym, nowym roku.

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

Dezynfekcja?
Sięgaj po prawdziwą
Trudno zaprzeczyć, że żyjemy w czasach, które wymagają od nas nauczenia się nowych zasad. COVID-19 zmienił wiele naszych przyzwyczajeń
i część tych nowych nawyków, zostanie z nami na dłużej. Dotychczas dezynfekcję kojarzyliśmy głównie ze wnętrzami sal operacyjnych, teraz wiele
osób ma stale pod ręką preparat do odkażania. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tylko produkty antywirusowe – w odróżnieniu od żeli antybakteryjnych – zapewnią nam prawdziwą ochronę. Lekarz epidemiolog Waldemar Ferschke, szef laboratorium badawczego Medisept odpowiada
na pytanie jak rozpoznać dezynfekcję dobrej jakości, taką która będzie skuteczna.
Czytamy etykiety

Wybierając środek do dezynfekcji, należy uważnie prześledzić informacje znajdujące się na opakowaniu. Na etykiecie szukamy przede
wszystkim numeru pozwolenia gwarantującego, że dany preparat jest
skuteczny w zakresie opisanym na opakowaniu, informacji o działaniu
wirusobójczym i odwołania się do odpowiedniej normy EN. Co bardzo
ważne, producent tego typu środków zatwierdza treść etykiety w urzędzie (URPBWMiPL) i nie może jej zmieniać na potrzeby realizacji swoich
celów marketingowych, ani z żadnego innego powodu. Jeśli na opakowaniu brakuje tych informacji, możemy założyć, że większą ochronę zapewni nam zwykłe mydło.
Oprócz numeru pozwolenia na etykiecie sprawdzamy także skład środka. Skuteczny wobec koronawirusa preparat zawiera ponad 60% alkoholu, podczas gdy żele antybakteryjne (tzw. kosmetyki antybakteryjne)
mniej niż 50%. Jeśli zawartość alkoholu nie jest wyraźnie podana, można
ją ocenić na podstawie kolejności wymienienia składników na etykiecie.
Jeśli jako pierwszy składnik podano wodę, a jako następny alkohol, to
tego ostatniego jest w danym preparacie mniej niż 50%.
Zaufaj doświadczeniu

W przypadku produktów profesjonalnych niektóre formuły powstają
przez wiele miesięcy, a nawet lat, po to, by środek dezynfekujący nadawał się do codziennego użytku. Skład produktów MEDISEPT opracowuje-

my, przeprowadzając szczegółowe badania przy określaniu właściwych
proporcji. Zanim udostępnimy nowy produkt, przechodzi on proces certyfikacji, który w przypadku środków przeznaczonych do szpitali trwa
średnio około trzech lat. Jego skład i jakość są testowane w akredytowanych laboratoriach, w większości znajdujących się poza granicami
Polski. Celem tych drobiazgowych procedur jest wytworzenie możliwie
najbardziej bezpiecznego i skutecznego preparatu, który posłuży m.in.
do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i odkażania przestrzeni sali operacyjnej. Nasze doświadczenie ze współpracy z sektorem medycznym
wykorzystujemy, tworząc produkty przeznaczone na rynek konsumencki. Pod względem parametrów skuteczności niczym nie ustępują one
środkom MEDISEPT dedykowanym szpitalom, przychodniom, czy laboratoriom. Klienci spoza sektora profesjonalnego mogą mieć pewność,
że kupują produkty od sprawdzonego producenta, który równocześnie
zaopatruje placówki służby zdrowia.
Instrukcja obsługi

Każdy z nas powinien wiedzieć jak prawidłowo dezynfekować ręce.
Po każdym kontakcie z potencjalnie zakażonym przedmiotem czy powierzchnią, dezynfekujmy ręce przez 30 sekund, aplikując po 2 x 3 ml płynu. Proces ten jest skuteczny, kiedy produkt po 20-30 sekundach od równomiernego nałożenia na skórę, odpowiednio się wchłonie. Pamiętajmy,
że nasze dłonie są jednym z głównych nośników wirusa, a ich prawidłowa
i częsta dezynfekcja może znacznie ograniczyć jego rozprzestrzenianie.

Więcej informacji o firmie na stronie: www.medisept.pl
Kontakt dla mediów: Paweł Czermak,
p.czermak@partnersi.com.pl, tel. 501 359 198

Wymodeluj
ciało szybko
i bezboleśnie
Grudzień to idealny moment żeby zająć się sobą. Mnogość
obowiązków skłania nas do poszukiwania małoinwazyjnych,
ale skutecznych metod modelowania ciała. Jak wybrać bezpieczny i sprawdzony zabieg wśród wielu rozwiązań dostępnych na rynku? Klinika Dr Stachura poleca kriolipolizę Clatuu
Alpha, która w znakomity, nieinwazyjny sposób zajmuje się
redukcją tkanki tłuszczowej.
Najpopularniejszym wskazaniem do zabiegu jest tkanka
tłuszczowa, uporczywa i trudna do usunięcia poprzez ćwiczenia lub dietę – mówi dr Kamila Stachura, specjalista dermatologii i lekarz medycyny estetycznej. – Najlepszymi kandydatami do zastosowania kriolipolizy są osoby z indeksem
masy ciała (BMI) między 25 a 30. Warto dodać, że kriolipoliza
nie leczy otyłości. Clatuu Alpha dosłownie wymraża tkankę
tłuszczową za pomocą chłodzących aplikatorów. Komórki
tłuszczowe giną i są naturalnie usuwane z organizmu. Zabiegi przeprowadzamy na dowolnym obszarze ciała. Do najbardziej popularnych należą: brzuch, boczki, ramiona, linia
biustonosza na plecach, pachy, uda, kolana i podbródek.
Jak przebiega rekonwalescencja? – Clatuu Alpha to zabieg całkowicie bezinwazyjny – wyjaśnia doktor Stachura.
– W związku z tym czas regeneracji jest praktycznie niezauważalny. Większość ludzi natychmiast wznawia codzienne
czynności. Co prawda może wystąpić niewielkie zaczerwienienie lub dyskomfort, ale zwykle ustępują w ciągu kilku godzin lub 2-3 dni.
Efekty kriolipolizy widać już po pierwszym zabiegu: następuje utrata dwudziestu procent tkanki tłuszczowej. W zależności od grubości tkanki tłuszczowej w danym obszarze,
po 4 tygodniach od zabiegu możliwe jest wykonanie kolejnego. Ostateczny rezultat zabiegu uzyskuje się po około
3 miesiącach. Aby wzmocnić działanie zaleca się wykonywanie masaży drenujących, które w klinice wykonywane są
przy użyciu LPG Endermologie Alliance. – W wielu badaniach
wykazano, że kriolipoliza jest bezpieczna i skuteczna – przekonuje pani doktor. – Kriolipoliza otrzymała zezwolenie FDA
do redukcji tkanki tłuszczowej ponad 10 lat temu i od tego
czasu ogromna liczba pacjentów jest leczona tą procedurą na całym świecie. Według wielu badań opublikowanych
w PubMed (platforma internetowa z najnowszymi badaniami klinicznymi) udowodniono, że kriolipoliza nie prowadzi
do zmian poziomu lipidów w surowicy ani do zmian poziomu
testów wątrobowych w żadnym z mierzonych punktów czasowych po zabiegu. Oznacza to, że jest to bardzo bezpieczna
metoda.
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DR MED. PIOTR KOLCZEWSKI,

specjalista ginekologii i położnictwa, ordynator
oddziału Ginekologii i Położnictwa 109 szpitala
Wojskowego w Szczecinie 2010-2014. Od ponad
20 lat zajmuje się leczeniem operacyjnym
w zakresie szeroko pojętej ginekologii operacyjnej, która obejmuje zabiegi z zakresu chirurgii
rekonstrukcyjnej dna miednicy, uroginekologii,
ginekologii onkologicznej i ginekologii plastycznej. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych tematycznie związanych
z operacjami rekonstrukcyjnymi i plastycznymi.

Międzynarodowy wykładowca na największych
kongresach poświęconych ginekologii plastycznej ESAG Londyn, IMCAS Paryż 2019, ESAG
Edynburg 2019, ICG Dubai 2019. Wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej
i Rekonstrukcyjnej. Reaktor Naukowy podręcznika dla lekarzy” „Ginekologia Plastyczna- Techniki małoinwazyjne” PZWL. Redaktor naukowy
i tłumacz z języka angielskiego „Ginekologia
Plastyczna- Chirurgia intymna Kobiety_ M.Goodman PZWL”. Redaktor Naukowy pierwszego
na świecie periodyku poświęconego ginekologii
plastycznej „Ginekologia Plastyczna i Rekonstrukcyjna”

Intymnie i lajfstajlowo
„Intymne metamorfozy” to nowy program telewizyjny, który od 7 listopada możemy oglądać na kanale TVN Style (wcześniej był emitowany na Discovery Life). Poruszane są w nim problemy, o których nadal nie mówi się publiczne, a dla kobiet, których dotyczą, bywają prawdziwą traumą. Mowa o deformacjach, dysfunkcjach i bliznach miejsc intymnych, którymi zajmuje się ginekologia estetyczna.
Gospodarzem programu i lekarzem, który pomaga wybranym pacjentkom, jest dr n. med. Piotr Kolczewski, specjalista ginekologii
i położnictwa, który od ponad 20 lat zajmuje się działalnością operacyjną obejmującą uroginekologię, ginekologię plastyczną.
– Formuła programu polega na tym, że jest pięć pacjentek i pięć
różnych problemów – mówi Dr Kolczewski – Przykładowo, jedna
z pacjentek miała duży problem z nietrzymaniem moczu, leczony
wielokrotnie, bez efektu. W tym przypadku zastosowaliśmy dość
nowatorską technikę podawania przezcewkowego substancji
uszczelniającej cewkę moczową. Uzyskaliśmy bardzo dobry efekt.
Wszystkie panie, które zgodziły się wziąć udział w programie te pacjentki dr Kolczewskiego. – Po prostu zaproponowałem im udział
w projekcie – tłumaczy dr Kolczewski. – Na początku było kilkanaście pań, ale że w programie uczestniczki nie są anonimowe, część,
co jest zrozumiałe, zrezygnowała z udziału.
W programie zostały zaprezentowane zabiegi stricte chirurgiczne: plastyka pochwy, labioplastyka, a także te mało inwazyjne,

ginekologplastyczny.pl

m.in. laser dopochwowy, HIFU, nici liftingujące, a także osocze
bogatopłytkowe. Program był kręcony w Domu Lekarskim gdzie
był przeprowadzany zabieg. – Operowanie w towarzystwie kamer
i obserwatorów było związane z pewnym napięciem – mówi dr Kolczewski. – Tak się jednak składa, że dużo operuję na szkoleniach,
występuję publicznie, więc jestem obyty z publicznością. Uważam,
że takie programy to świetny sposób rozpowszechnienia wiedzy na
temat ginekologii estetycznej, pokazanie, że nie jest to wstydliwy
temat i dotyczy istotnych aspektów zdrowia. kobiet niemal w każdym wieku. Program ma charakter popularno-naukowy, pokazuje
cały proces w przystępny i lajfstajlowy sposób. Pierwszy odzew po
jego emisji już jest widoczny: telefony z całej Polski. Ginekologia
plastyczna coraz mocniej funkcjonuje w świadomości kobiet. Panie w różnym wieku, mają pewność, że ich problemy mogą zostać
rozwiązane dzięki wyszkolonym lekarzom przy pomocy nowoczesnych i bezpiecznych technologii.
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dr n. med. Marcin Wiśniowski,
specjalista chirurgii ogólnej, specjalista transplantologii klinicznej,
międzynarodowy trener implantacji nici Silhouette Soft, trener
w zakresie przeszczepiania komórek macierzystych, pochodzących
z tkanki tłuszczowej, zastosowania kwasu, hialuronowego oraz
biostymulatora tkankowego
Ellanse

Czas na laser

Zimowe miesiące to idealny czas na bardziej inwazyjne zabiegi z medycyny estetycznej. Mała ilość słońca, krótsze dni, a także zmniejszona aktywność, sprawiają, że mamy więcej czasu na regenerację. W tym okresie szczególnie dobrze sprawdza się laser frakcyjny, którego działanie jest
nieocenione, a efekty spektakularne. O jego zaletach mówi dr n. med. Marcin Wiśniowski, specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej.
Panie doktorze, zacznijmy od wyjaśnienia – czym właściwie jest laser frakcyjny?

To zaawansowane urządzenie wykorzystywane w medycynie estetycznej, chirurgii, ginekologii estetycznej, laryngologii oraz stomatologii.
W medycynie estetycznej służy w zabiegach odmładzania i poprawy
jakości skóry. Laser posiada 45 programów zabiegowych gwarantujących najwyższy komfort, skuteczność i bezpieczeństwo podczas pracy.
Wyposażony w specjalny skaner, wykorzystuje wiązkę lasera do kontrolowanego uszkadzania skóry. Zadaniem skanera jest takie rozmieszczenie wiązki laserowej na skórze, aby punkty waporyzacji (odparowania)
były oddalone od siebie w ściśle określonej odległości. Gwarantuje to
prawidłowe i szybkie gojenie bez pozostawienia blizn, ponieważ ok. 75
% skóry nie zostaje uszkodzone. Jednocześnie do tkanki zostaje dostarczona energia cieplna, która jest na tyle duża, by pobudzić skórę do produkcji nowych włókien kolagenowych, a tym samym przebudowywać
ją, nie powodując jej przegrzania i poparzenia.
Co dzięki temu możemy uzyskać?

Laser frakcyjny likwiduje objawy starzenia skóry, płytko zlokalizowane
przebarwienia, plamy starcze i piegi. Poprawia napięcie skóry, redukuje
zmarszczki, blizny i rozstępy. Zmniejsza pory i przebudowuje blizny potrądzikowe. Wygładza i odmładza powierzchnię skóry doprowadzając
do jej powierzchownego złuszczania.
Jakiego rodzaju jest to zabieg, jak bardzo intensywny?

Zabieg laserem frakcyjnym na pewno nie należy do tzw. zabiegów kok-

tajlowych. Poddana leczeniu skóra dochodzi do siebie około tygodnia.
Bezpośrednio po zabiegu jest obrzęknięta i zaczerwieniona. Ok. 3 dnia
dochodzi do delikatnego punktowego złuszczania naskórka, by po 7-10
dniach powrócić do pełnego blasku. W zależności od wskazań możemy
wykonać jednorazowy zabieg lub serię, nie częściej jednak, niż co 6-8
tygodni. Laser frakcyjny bardzo lubię łączyć z osoczem bogatopłytkowym lub fibryną.
Jakie zadanie w tym przypadku spełnia osocze?

Osocze ma znakomite właściwości regeneracyjne i przyspiesza gojenie.
W przypadku zastosowania z laserem frakcyjnym nie aplikujemy go
w taki sposób jak to ma miejsce w przypadku mezoterapii, czyli poprzez iniekcje, tylko nakładamy na skórę w miejscu działania lasera.
Takie działanie ma na celu stworzenie dodatkowego, autologicznego
opatrunku, dzięki któremu skracamy okres rekonwalescencji o 2-3 dni
i dostarczamy czynników wzrostu potrzebnych i przyspieszających
przebudowę skóry.
Jak pielęgnować skórę po zabiegu?

Przed zabiegiem na skórę nakładamy maść znieczulającą, a w pielęgnacji po zabiegu zalecane jest intensywne nawilżanie i oczywiście ochrona przed słońcem. Tak więc jeżeli ktoś dysponuje wolniejszym tygodniem, serdecznie zapraszam!
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: materiały prasowe

dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna | ul. Janusza Kusocińskiego 12/LU3 | 70-237 Szczecin
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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
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Zdrowie i uroda

Prywatne zabiegi
i operacje ginekologiczne
– nowość w Szczecinie
Wiele kobiet zmaga się z problemami ginekologicznymi. Często jedynym sposobem na wyleczenie jest operacja. Jak dotąd
było to możliwe jedynie w warunkach szpitalnych. W naszym województwie nie było dotąd miejsca, gdzie można by odpłatnie
dokonać operacji ginekologicznych. Zmieni się to dzięki współpracy AMC Art Medical Center z Ginekologią Tuwima.

Klinika AMC to prywatne centrum medyczne wyposażone
w nowoczesne sale operacyjne, wybudzeń, jednoosobowe sale
pacjentów. Już w tym miesiącu można wykonać tam zabiegi
diagnostyczne i lecznicze w zakresie ginekologii na najwyższej klasy sprzęcie medycznym. Operacje wykonują specjaliści ginekologii i położnictwa z wieloletnim doświadczeniem
w operacjach laparoskopowych. W ofercie jest szeroki wachlarz operacji ginekologicznych, zarówno brzusznych jak
i pochwowych.
Nowością będzie operowanie w małoinwazyjnych technikach
laparoskopowych, co skraca czas operacji, znieczulenia i rekonwalescencji. Za pomocą 3-4 nacięć skóry wielkości 5-10
mm wprowadza się specjalne wejścia do jamy brzusznej zwane trokarami. Poprzez otwór w skórze pępka wprowadza się
kamerę, dzięki której w dużym powiększeniu można oglądać
narządy miednicy mniejszej i jamy brzusznej. Przez pozostałe
nacięcia wprowadza się narzędzia operacyjne. Laparoskopia
pozwala na operowanie z dużą precyzją i śladową utratą krwi
niż w klasycznej operacji. Wycinane torbiele lub guzy wyjmuje
się przy użyciu specjalnego woreczka, aby zachować czystość
onkologiczną. Mięśniaki i macicę kawałkuje się za pomocą
specjalnego urządzenia do pomniejszania tkanek, tzw. morcelatora. Zamiast dużej 10-15 cm blizny w podbrzuszu pozostają
jedyny 3-4 blizny długości około 0,5-1cm zeszyte szwami plastycznymi. Lista wskazań do laparoskopii jest długa, a wśród
najczęstszych wymienić można: zespoły bólowe miednicy
mniejszej, niepłodność, guzy i torbiele jajników, wodniaki jajowodów, mięśniaki macicy, endometrioza czy profilaktyczne
usunięcie macicy i przydatków u kobiet ze wskazań onkologicznych. Pacjentka jeszcze tego samego dnia lub na następny
dzień jest wypisywana do domu. Rekonwalescencja po zabiegu jest dużo krótsza niż po tradycyjnej operacji, a taki sposób

operowania pozwala na szybki powrót do zdrowia, pełnej aktywności fizycznej i zawodowej.
Inną endoskopową metodą leczenia jest histeroskopia. Pozwala ona na leczenia zmian w obrębie jamy macicy np. polipów.
Przez szyjkę macicy wprowadza się histeroskop – kamerę,
a za pomocą mikronarzędzi pod kontrolą wzroku usuwa się
zmienione chorobowo tkanki. Zabieg jest krótki, wykonywany
w znieczuleniu i co najważniejsze bezbolesny. Pacjentka po
2-3 godzinach może wrócić do domu. Główne wskazania do
histeroskopii obejmują: niepłodność, nieprawidłowe, nadmierne krwawienia maciczne, polipy i rozrosty endometrium oraz
mięśniaki podśluzówkowe.
Nie zapominamy o operacjach wykonywanych klasycznie –
przezbrzusznie czy przezpochwowo: nadal mają swoje miejsce
i w wielu sytuacjach będą preferowanymi.
Operacje plastyczne pochwy i krocza, a także operacje wykonywane z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu to
jedne z najczęściej wykonywanych zabiegów. Poprawiają statykę i funkcjonowanie pochwy co wpływa na funkcjonowanie
i samopoczucie pacjentki. Jednoczasowo można wykonać je
z korektą plastyczną warg sromowych, o co często pytają pacjentki.
Warto wspomnieć o operacyjnym usunięciu zmian przednowotworowych szyjki macicy: tutaj przy pomocy nowoczesnych
narzędzi i technik można usunąć zmianę nawet jednego dnia.
Bardzo ważnym elementem leczenia jest konsultacja przedoperacyjna i dobór optymalnego sposobu operacji. Kwalifikacja
odbywa się w Tuwima Ginekologia przy ul. J. Tuwima w Szczecinie. Dr Dorota Gródecka-Szwajkiewicz oraz dr n. med. Joanna
Lewandowska właściwie zaplanują leczenie pacjentek.

Tuwima Stomatologia Ginekologia
STOMATOLOGIA GINEKOLOGIA

ul. Tuwima 27/3 w Szczecinie | Tel. do rejestracji: 570 70 71 72

Dorota Kościukiewicz-Markowska

Czy umiesz poradzić sobie z lękiem?
Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba byłoby zanurzyć się głębiej w to, czym właściwie jest lęk. Posłużę się przykładem
z mojego gabinetu. Powiedziałabym, klasyczny przypadek, taki, jaki może przydarzyć się każdemu.

Przychodzi do mnie pacjent, błyskotliwy mężczyzna, koło czterdziestki. Posiada własny biznes, dom w dobrej dzielnicy, ma całkiem dobrą
relacją z żoną, dwójkę małych dzieci. Można byłoby powiedzieć – człowiek sukcesu, a jego życie jest spełnieniem jego oczekiwań i wcześniej
snutych planów. Co się więc dzieje, gdy raptem, jadąc samochodem
czuje napad duszności, kołatanie serca, zawroty głowy, słabość, drętwienie rąk i uczucie, że zaraz zemdleje? Co czułbyś Ty w takiej sytuacji? Tak, poczuł, że to zawał serca i w szybkim tempie został przewieziony do najbliższego szpitala. W trybie natychmiastowym zrobiono
mu wszystkie badania związane z sercem, jak również testy na COVID.
Co się okazało? Mężczyzna jest zdrowy jak ryba. Co się więc zadziało?

To był tylko atak paniki, inaczej mówiąc bardzo intensywne i w miarę
krótkotrwałe zaburzenie lękowe.
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Skąd pojawił się lęk, jeśli na pierwszy rzut oka mężczyzna nie ma powodów do lęku?
Winowajcą jest autonomiczny układ nerwowy i związane z nim mechanizmy, ale zanim przejdę do bardziej wnikliwej analizy tych mechanizmów, przyjrzyjmy się jaka jest różnica między strachem a lękiem.
Strach jest czymś naturalnym, to jedna z pięciu podstawowych emocji
(obok złości, smutku, wstrętu i radości). Posłużę się znów przykładem.
Idziesz po chodniku: raptem z piskiem opon samochód jadący nieopodal Ciebie zjeżdża z drogi i wydzierając trawę z pasa zieleni dzielącego ulicę od chodnika, mknie bezpośrednio na Ciebie. Co robisz w tym
momencie? Odskakujesz z siłą, o jaką jeszcze chwilę wcześniej byś się
nie podejrzewał, idąc jeszcze sekundę temu ciężko, prawie apatycznie,
z nudą przyglądając się budynkom, od czasu do czasu zerkając na teleZdrowie i uroda

fon. Ale w tej jednej, właściwej chwili – cała Twoja uwaga jest skupiona
na tym, by przetrwać. Nie masz czasu na myślenie – czy ten ktoś, kto
jedzie wprost na Ciebie jest o zdrowych zmysłach, czy może jesteś jego
dłużnikiem.
Twój autonomiczny układ nerwowy przejmuje dowodzenie. By ratować
życie musisz działać intensywnie i błyskawicznie. Natychmiast włącza
się automatyczna reakcja walcz/uciekaj: to między innymi ona jest przyczyną reakcji fizjologicznego domina, które wydarza się w Twoim ciele.
Przez ciało migdałowate w mózgu, podwzgórze, przysadkę mózgową aż
do nadnerczy lotem błyskawicy idzie informacja o stanie alarmowym
w ciele. Nadnercza zaczynają momentalnie produkować hormony stresu. Kortyzol, adrenalina i noradrenalina zaczynają pojawiać się w Twojej
krwi. Co się dzieje? Serce zaczyna szybciej pompować krew, ciśnienie
wzrasta – to nie czas na chillout, to czas na natychmiastową reakcję,
dlatego poprawia się krążenie, aby między innymi wzmocnić napięcie
mięśni. Zaczynasz czuć gorąco, zwiększa się też stężenie glukozy we
krwi – to efekt kortyzolu i wzmożonego zapotrzebowania na energię.
Żeby zareagować natychmiastowo musisz mieć potężny zastrzyk energii w mięśniach. W ułamku sekundy jesteś więc w pełni zmobilizowany, by energicznie odskoczyć przed jadącym samochodem. Jeszcze raz
powtórzę – to jest naturalna, prawidłowa reakcja. Strach to reakcja na
rzeczywiste, realne zagrożenie.
A lęk? Lęk też jest emocją, która w przebiegu fizjologicznym nie różni
się od strachu. W czym więc tkwi różnica? Różnica jest znacząca. Znów
posłużę się przykładem. Idziesz po parku, jest piękny, jesienny dzień,
nie ma żadnego zagrożenia, ale Ty zaczynasz rozmyślać o tym, że masz
niedokończony projekt. Za chwilę Twoja uwaga przenosi się na konflikt
z bratem. Problem z bratem powiązany jest z finansami – myślisz o kredycie, który trudno będzie spłacić. A jak nie spłacisz kredytu – co będzie
z domem? Z rodziną? Robi Ci się gorąco. Serce przyspiesza swój rytm,
czujesz wzrost ciśnienia, serce zaczyna walić jak oszalałe. Hormony
stresu zaczynają rządzić w Twoim organizmie. Zaczynasz stresować
się jeszcze bardziej – teraz tym, że coś z Tobą jest nie tak. Myślisz –
to zawał? Ciało odpowiada. Czym? Ponownym wyrzutem adrenaliny
i kortyzolu. Robi Ci się słabo. Mięśnie drżą. Zaczynasz wyobrażać sobie
najgorsze – a Twoje ciało wariuje.
Jak zauważyłeś, reakcja jest ta sama z małą różnicą – podczas strachu

– Twoja energia została spożytkowana na ucieczkę od realnego zagrożenia. Podczas lęku – nie. Dlatego Twoje mięśnie drżą – ponieważ skumulowana w nich energia nie znalazła ujścia.
Lęk nie jest więc reakcją na realne zagrożenie, a jedynie na myśl.
To efekt pewnego postrzegania rzeczywistości, po czym potwierdzania
jej wewnętrznymi skojarzeniami oraz powtarzaniem skojarzonych z nią
obrazów w umyśle. To tak jakbyś się „zapętlił” w myślach. Przypomnę
– Twoją rzeczywistością w tej chwili jest park i słoneczny, piękny dzień.
Co możesz zrobić w przypadku napadu lęku, by przerwać jego pętlę?

Powrócić zmysłami do rzeczywistości, tej realnej. Inaczej mówiąc –
oprzytomnieć. Poczuj wiatr i słońce, zobacz spadające z drzew liście.
Wyjdź „z głowy” i z pętli, które się w niej stworzyły. Bądź obecny.
Otwórz się na zmysły i na teraźniejszość. Zauważ, że w tym momencie nie ma żadnego realnego zagrożenia. Uspokój umysł. Czym bardziej
uspokoisz umysł, tym lepiej będzie on pracował racjonalnie, ponieważ
lęk wyłącza działanie kory nowej odpowiedzialnej za racjonalne myślenie. Żeby z kolei rozwiązać piętrzące się problemy nie potrzebujesz
lęku, potrzebujesz racjonalnego myślenia.
Aby uspokoić się masz też pewnego sprzymierzeńca – nerw błędny.
Uruchamiając go, uruchamiasz układ nerwowy przywspółczulny, który
z kolei hamuje reakcję walcz/uciekaj i doprowadza organizm do równowagi. Ponieważ nerw błędny przechodzi przez przeponę możesz go uaktywnić oddechem. By poradzić sobie z lękiem od środka, możesz więc
wykorzystać swoją fizjologię. Oddychając przeponowo, z miękkim, zrelaksowanym brzuchem zarówno ciało jak i umysł zaczynają uspokajać
się - ciśnienie spada, tętno równoważy się, znikają również nieprzyjemne odczucia z ciała np. takie jak ucisk czy ból w klatce piersiowej. Ważne, aby oddech nie był zbyt łapczywy, ponieważ ulegniemy hiperwentylacji. Zrób krótszy, spokojny wdech powiedzmy na 3 sekundy i dłuższy
spokojny wydech, na 5 sekund.
Poradzić sobie z lękiem, wydaje się być proste, ale oprócz oddechów,
wymaga od nas dużej obecności i uważności. Już samo badanie faktów,
sprawdzając czy zagrożenie jest realne czy tylko powtarzasz w myślach
pętlę skojarzeń, może zmniejszyć jego poziom. Tym niemniej, jeśli pętle
są ogromne i nie potrafisz sobie sam poradzić z lękiem, dobrze jest zasięgnąć porady specjalisty.

Dorota Kościukiewicz-Markowska | Terapeuta analizy egzystencjalnej i psychologii pozytywnej
www.dorota.tv

Zdrowe zęby to piękna twarz
Co wspólnego ma stomatologia i medycyna estetyczna? Bardzo wiele. Obie dziedziny koncentrują się na poprawie zdrowia i wyglądu naszej twarzy.
Świetnie działają osobno, ale połączone dają naprawdę znakomite efekty. Excelmed od dwudziestu lat oferuje kompleksową opiekę stomatologiczną, ale także wykonuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Klinika na wiosnę tego roku zmieniła adres swojej siedziby, odświeżyła wizerunek.
To była świetna okazja, aby porozmawiać m.in. o zaletach łączenia ze sobą tych dwóch dziedzin medycyny. Na nasze pytania odpowiada Monika
Rączkowiak, stomatolog i lekarz medycyny estetycznej.

Excelmed łączy obie dziedziny medycyny. Dlaczego państwo wybraliście taki kierunek?

Medycyna estetyczna jest ściśle powiązana ze stomatologią. Zależy
nam, by zmiany w wyglądzie pacjenta, jakie wynikają z leczenia protetycznego, ortodontycznego czy implantologicznego połączyć ze zmianami, które uzyskujemy dzięki zabiegom z medycyny estetycznej. Dziś
do dentysty idziemy po coś więcej niż tylko po zdrowie. Stomatolodzy
stali się lekarzami estetycznymi: od ich indywidualnego smaku i gustu
zależy piękno uśmiechu.
Zarówno w stomatologii, jak i medycynie estetycznej gwarantem
jakości są umiejętności lekarza, które w połączeniu z nowoczesny-
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mi technologiami umożliwiają wspaniałe metamorfozy pacjentów.
Do uzyskania pięknego i naturalnego uśmiechu oraz harmonijnie odmłodzonej twarzy niezbędne jest holistyczne spojrzenie na problem.
Hołdujemy kompleksowemu podejściu do pacjenta, ale to nie znaczy,
że nie przeprowadzamy zabiegów z obu dziedzin, niezależnie od siebie.
Chodzi o to, że pacjent może jedno z drugim połączyć. Nie musi szukać
pomocy w dwóch różnych gabinetach. Ma na miejscu zarówno specjalistów od stomatologii, jak i lekarzy specjalizujących się w medycynie
estetycznej. Jako projektanci uśmiechów i przywracania blasku skórze, bazujemy również na wysokich kompetencjach estetycznych. Jest
w tym pewnego rodzaju artyzm, który inteligentnie korzysta z twardych
umiejętności i technologii, jak skanery, lasery czy tomografia 3D i inne.

Zdrowie i uroda

Dr Monika Rączkowiak

Na co stawiacie, jeśli chodzi o medycynę estetyczną?

Na medycynę regeneracyjną, która u nas zawsze była powiązana z zabiegami chirurgicznymi. Mam na myśli stosowanie osocza i fibryny przy
regeneracji przyzębia i kości. Teraz ten rodzaj zabiegów przeniósł się
również na twarz pacjenta, na szyję i na ręce. Daje to świetne efekty odmładzające. O skórę należy dbać nie tylko kosmetycznie, od zewnątrz
poprzez stosowanie kremów i masaży, ale także od wewnątrz. Tak
pobudzana skóra nie tylko pięknie się układa, ale też lepiej przyjmuje
wszelkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.
U jakich pacjentek pani ją stosuje?

Zawsze, gdy przyjmuję pacjentkę najpierw sprawdzam jakość skóry. Jeśli wymaga regeneracji to najpierw planuję zabiegi z jej zakresu. Dają
one młody, ale zgodny z wiekiem wygląd. Mam pacjentki, które od lat
poddają się tej metodzie. Efekty są bardzo widoczne, a jakość skóry
jest nieporównywalnie lepsza. Zaraz po zabiegu skóra wygląda ładnie,
potrafi się nam odwdzięczyć. Na mocniejsze efekty trzeba jednak poczekać tygodnie, a nawet miesiące. Warto uzbroić się w cierpliwość.
Bardzo często pracuję z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego
czy fibryny. To metody, które pracują na własnym materiale pacjentki,
czyli na pobieraniu naturalnych czynników wzrostu i komórek macierzystych. Są więc w pełni naturalne.

Zanim zdecydujemy się na zabieg z medycyny estetycznej warto
jednak sprawdzić stan naszych zębów.
Zdecydowanie. Zawsze zaczynamy od stomatologii. Czasem przychodzą do nas pacjenci, którzy leczą się aparatami ortodontycznymi. Zanim zastosujemy któryś z zabiegów z medycyny estetycznej, czekamy
aż aparat zostanie zdjęty. To ważne, gdyż po zdjęciu aparatu mogą
zmienić się proporcje twarzy, może zmienić się jej dynamika. To samo
dotyczy implantologii – wszelkie ubytki, które nosimy czasem przez

lata zmieniają owal twarzy. W takich przypadkach staramy się przekonać pacjenta, że dla przywrócenia harmonii twarzy, warto najpierw zacząć od leczenia braku uzębienia, odbudowy kości, likwidacji zapadnięć
twarzy, a dopiero potem skupić się na zabiegach odmładzających, które
dopełniają efekt rewitalizacji całej twarzy. W przypadku prostszych
zabiegów stomatologicznych, które są rozłożone w czasie, proponuję
wspomniane zabiegi regeneracyjne. W każdym indywidulnym przypadku analizujemy najpierw, jak stomatologia wraz z medycyną estetyczną
lub odwrotnie może przynieść oczekiwane efekty dla uzyskania zdrowego, pięknego uśmiechu i harmonijnie odmłodzonej twarzy.
Medycyna estetyczna to nie tylko ma działania upiększające.

Owszem, na przykład botoks stosowany jest w bruksiźmie, czyli w nadmiernym zaciskaniu zębów. Sprawdza się także w przypadku leczenia
migren czy nadmiernej potliwości.
Przychodząc do waszej klinki u kogo najpierw wybrać wizytę?

Oczywiście, u kogo chcemy, jednak z doświadczenia wiem, że pacjenci, którzy przychodzą do lekarza medycyny estetycznej, powinni być
wysłani na konsultację do stomatologa. Nie tylko wiek czy starzenie
się skóry kwalifikuje do zabiegów estetycznych, ale również problemy
stomatologiczne, np. braki w uzębieniu, zaniżony albo krzywy zgryz.
Możemy się obstrzykiwać kwasem, ale nie zlikwidujemy wspomnianych
problemów. Stomatologia ładnie wyprowadza twarz, potem pozostaje
tylko korekta estetyczna. Patrzymy na każdy przypadek indywidualnie
– posługując się nowoczesnymi technologiami, światowymi techniki
i terapiami, wykorzystując wieloletnie doświadczenie – proponujemy
kompleksowe plany leczenia dla przywrócenia piękna całej twarzy
i skóry.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Aneta Dolega / foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz
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Artur Śliwiński jest specjalistą chirurgii plastycznej i ogólnej, współwłaścicielem i szefem centrum
medycznego AMC Art Medical Center w Szczecinie.
Jest także jedynym w Polsce chirurgiem plastycznym
pracującym w Centrum Onkologii jako członek Breast
Unit wykonującym rekonstrukcje piersi po mastektomii oraz mastektomie profilaktyczne z jednoczasową
rekonstrukcją. W innych centrach onkologicznych
tego typu operacje wykonują chirurdzy onkologiczni.
Ponadto od kilku lat 2 razy w roku prowadzi szkolenia
w ZCO dla chirurgów onkologów w zakresie rekonstrukcji piersi.

Nowość w chirurgii
plastycznej piersi
Rak piersi dziesiątkuje Polki. Nowotwór ten, wykryty we wczesnym
stadium, jest niemal całkowicie uleczalny, dlatego kluczowe jest mówienie o profilaktyce. Aby uratować życie i zdrowie, często konieczny
jest zabieg mastektomii, a po nim rekonstrukcja piersi. – Rekonstrukcja
powinna być nieodłączną częścią terapii raka piersi. Każda kobieta na
to zasługuje – potwierdza dr n.med. Artur Śliwiński.

Rekonstrukcję piersi po mastektomii można wykonać przy pomocy wielu metod. W tym artykule przyjrzymy się najnowszej – Acellular Dermal
Matrix Exashape BioRepair.
ADM to bezkomórkowa macierz pochodzenia dermalnego, specyficzny
rodzaj powłoki, który stanowi świetne uzupełnienie tkanek pacjentki.
W Stanach Zjednoczonych ADM stosuje się od 1994 roku, wykonuje
się tam kilkadziesiąt tysięcy operacji rekonstrukcyjnych rocznie. ADM
może stanowić naturalne przedłużenie mięśnia piersiowego większego,
a tym samym naturalne pokrycie implantu.
Czym różni się powyższe rozwiązanie od dotychczas dostępnych na
polskim rynku syntetycznych siatek? Macierz biologiczna ADM do
zabiegów rekonstrukcji piersi to produkt 100% biologiczny, co minimalizuje odrzucenie produktu przez organizm jako ciała obcego. Brak
elementów syntetycznych, będących podstawowym składnikiem siatek, powoduje większą elastyczność ADM oraz kształt adaptowalny
do implantu i otaczających tkanek. Strukturalny charakter ADM istotnie zmniejsza ryzyko palpacyjnego wyczucia materiału i związanego
z tym dyskomfortu.

W AMC od kilku lat stosowane są siatki w trakcie operacji rekonstrukcyjnych, naprawczych oraz estetycznych, natomiast pierwszy raz
w Polsce wykonano zabieg operacyjny o wysokim stopniu skomplikowania – zabieg obustronnej mastektomii profilaktycznej z jednoczesną
rekonstrukcją piersi implantami anatomicznymi umieszczonymi w wyprofilowanym ADM. – Jest to produkt włoskiego pochodzenia, wykonany z osierdzia wołowego – tłumaczy dr A. Śliwiński. Został posiatkowany i celowo stworzony w kształcie koszyczka, tak aby jak najbardziej
precyzyjnie udało się umieścić protezę piersiową. Dzięki temu idealnie
przylega do implantu, niezależnie od jego kształtu. Stanowi biologiczne rusztowanie podtrzymujące implant, jest elastyczny i nie powoduje
procesów zapalnych. – Niestety, produkt ten, wykorzystywany do zabiegów rekonstrukcji piersi, nie jest aktualnie refundowany w ramach
procedur NFZ, a o kobiety i ich zdrowie należy dbać przy użyciu wszelkich dostępnych rozwiązań – bo piękne, zdrowe piersi i bezpieczeństwo
pacjentki to wartość bezcenna – dodaje dr Śliwiński.

Jedno z najbardziej zaawansowanych

AMC Art Medical Center

technologicznie centrów medycznych w Polsce.

AMC Art Medical Center

ul.ul. Langiewicza
28/U1,
Langiewicza 28/U1, 70-263
Szczecin 70-263 Szczecin | tel. +48 91 820 20 20
tel. +48 91 820 20 20

www.artmedicalcenter.eu

www.artmedicalcenter.eu
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Inwestycja
w życie
Z bankowaniem krwi pępowinowej jest trochę jak
z ubezpieczeniem – jeśli nic się nie stało, to uważamy, że przepłaciliśmy. A przecież nie ubezpieczamy
się po to, żeby się coś stało, tylko dlatego, że jak już
się stanie, to jesteśmy na to w pewien sposób przygotowani. O biologicznej polisie na życie rozmawiamy z Ewą Barwikowską i Darią Szymanowską z Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Decydując się na pobranie krwi pępowinowej, rodzice wybierają godnego zaufania partnera na długie lata. Z tego powodu wybierają Polski
Bank Komórek Macierzystych. - Jesteśmy nr 1 w Polsce, nr 1 w Europie,
nr 5 na świecie – wymienia Daria Szymanowska, starszy konsultant medyczny w PBKM. – To bank z osiemnastoletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu, przechowywaniu i wykorzystaniu komórek macierzystych.
Posiada akredytację AABB (American Association of Blood Banks), która oprócz prestiżu i potwierdzenia jakości, daje możliwość przekazania
materiału biologicznego do ośrodków transplantologicznych na całym
świecie – dodaje.
Daria Szymanowska i Ewa Barwikowska reprezentują PBKM na terenie
województwa zachodniopomorskiego i służą mieszkańcom naszego regionu, przyszłym rodzicom, rzetelną informacją i edukacją o możliwości
pozyskania i bankowania komórek macierzystych.

odpornościowego, choroby immunologiczne i hematologiczne. Podanie własnych komórek macierzystych przynosi korzyści pacjentom ze
schorzeniami neurologicznymi takimi jak: autyzm i mózgowe porażenie
dziecięce – dodaje.
Tylko raz w życiu…

Na zabezpieczenie komórek macierzystych swojego dziecka można
zdecydować się tylko raz w życiu - przy narodzinach. Co ważne, pozyskanie krwi pępowinowej możliwe jest zarówno przy porodzie drogami
natury jak i cesarskiego cięcia. Dlatego ważne jest, żeby przyszli rodzice
uzyskali pełne informacje na temat krwi pępowinowej i jej zastosowań.
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Świadomość i edukacja

Krew pępowinowa to krew, która zostaje w pępowinie i łożysku po narodzinach i po odpępnieniu dziecka. Jest ona cennym źródłem komórek
macierzystych. Do niedawna była ona traktowana jako „odpad” i utylizowana razem z łożyskiem i pępowiną. Obecnie pobiera się ją w celu
wyizolowania komórek macierzystych do przechowywania i późniejszego wykorzystania w leczeniu. Nasza praca to spotkania z przyszłymi
rodzicami, lekarzami i położnymi. – mówi Ewa Barwikowska, ekspert
ds. medycznych w PBKM. - Edukujemy i informujemy kobiety ciężarne
o możliwości pozyskania i przechowywania komórek macierzystych,
zgodnie ze standardem opieki okołoporodowej. Współpracujemy również z personelem medycznym. Organizujemy szkolenia dla położnych
z zakresu pozyskiwania materiału biologicznego – kontynuuje. – Szczególnie dla kobiet, które są tuż przed porodem jest to temat bardzo interesujący.
Dlaczego to takie ważne?

– Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są standardem leczeniu
ponad 80 różnych chorób zagrażających życiu. Terapie te refundowane są przez NFZ – mówi Ewa Barwikowska – Jest wśród nich, m.in.
ostra i przewlekła białaczka, chłoniak i anemia sierpowata. Mogą
również leczyć choroby onkologiczne, dziedziczne zaburzenia układu

Ewa Barwikowska | tel. 664 065 938, e-mail: ewa.barwikowska@pbkm.pl
Daria Szymanowska | tel. 662 041 835, e-mail: daria.szymanowska@pbkm.pl

TWOJA INWESTYCJA NA LATA
Bella Vista
ul. Strzałowska 14, Szczecin
Kameralny budynek mieszkalny
w widokiem na Obrę i Jezioro Dąbie
CO WYRÓŻNIA INWESTYCJĘ?
•
•
•
•
•
•

Dwustronne układy mieszkań.
Widna kuchnia
Małe mieszkania 35-45 m2
Wideodomofon i okablowanie pod
monitoring osiedla
Teren ogrodzony – osiedle zamknięte
TYLKO OSIEM MIESZKAŃ
W BUDYNKU!

Domy
Kaliny
ul. Kaliny, Mierzyn
W zabudowie bliźniaczej
o powierzchni 111 m2

CO WYRÓŻNIA NWESTYCJĘ?

•

•
•

•

•

Funkcjonalny rozkład pomieszczeń
Ogrzewanie podłogowe z podziałem na
dwie strefy grzewcze (parter, I piętro)
Ogródek przydomowy o powierzchni 184 m2

•

Garaż w bryle budynku + miejsce
postojowe zewnętrzne
Położenie budynków – druga linia
zabudowy od ulicy Długiej
TERMIN REALIZACJI II KWARTAŁ 2021
ROKU

Empirium Deweloper Sp. z.o.o. | ul. Niemcewicza 26/610 (VI piętro), 71-520 Szczecin
tel.: 533 344 335 | sprzedaz@empiriumdeweloper.pl | www.empiriumdeweloper.pl

www.kwiaciarnieprowansja.pl

fb/kwiaciarnieprowansja

WYJĄTKOWE
PREZENTY NA ŚWIĘTA

Warszewo I Pasaż Duński | ul. Szwedzka 28 | tel.: 572 702 761
Warszewo II Hipermarket Leclerc | ul. Rostocka 15 | tel.: 797 600 008
Mierzyn Pasaż Bukova Park | ul.Łukasińskiego | tel.: 572 702 760
Śródmieście ul.Sławomira 21a (wejście od Dubois) | tel.: 794 055 955

Doktor uśmiech

Białe i proste zęby – któż z nas takich nie pragnie. Natura niestety nie wszystkich nimi obdarzyła. Te braki za to świetnie uzupełnia współczesna stomatologia, a konkretnie stomatologia estetyczna, która nie tylko dba o zdrowy stan zębów ale także
o ich wygląd. Stomatolog dr Agnieszka Wójcicka, która prowadzi gabinet przy ulicy Gombrowicza, specjalizuje się w tego typu
stomatologii, szczególnie w nowoczesnej ortodoncji, łącząc ją z medycyną estetyczną.

– Ten rodzaj ortodoncji firmowo określa się Dr Smile – mówi Agnieszka Wójcicka. – To rodzaj nakładek
ortodontycznych, które są bardzo wygodną alternatywą dla tradycyjnych aparatów. Pacjentowi w zasadzie wystarczy jedna wizyta w gabinecie, podczas
której poddaje się skanowaniu skanerem 3D. Następnie na tej podstawie otrzymuje swój indywidualny plan leczenia, który po konsultacji z lekarzem
zamienia się w komplet nakładek ortodontycznych.
Po odebraniu nakładek wizyty kontrolne odbywają
się co dwa miesiące, nakładki muszą być noszone
przez 12 h na dobę i wymieniane co dwa tygodnie.
To nie jedyne udogodnienie w tym temacie. Nakładki
ortodontyczne są wygodne w noszeniu. – To przeźroczyste aparaty korekcyjne, które przesuwają zęby
w upragnionym przez nas kierunku i pomagaj w korekcie
krzywego zgryzu – tłumaczy doktor Wójcicka. – Można
je zdejmować w dowolnym momencie bez konieczności
wizyty w gabinecie. Ponadto czas ich użytkowania jest
krótszy w porównaniu z tradycyjnym aparatem. W zależności od przypadku jest to od 3 do 12 miesięcy.
To dobra wiadomość szczególnie dla osób dorosłych, dla których noszenie aparatu to ostateczność.

Tradycyjne aparaty są nie tylko niewygodne ale po
prostu, mówiąc wprost, niezbyt estetyczne. – Za to
nakładki są dyskretne, wygodne i co najważniejsze
– dają rewelacyjne efekty – zapewnia z uśmiechem
pani doktor.
Drugą rzecz, którą oferuje gabinet Agnieszki
Wójcickiej to nowoczesna metoda wybielania zębów Prevdent. – To preparat, w którym składnik
wybielający łączy się z nano-hydroksyapatydem,
który jest głównym składnikiem szkliwa i naturalnie występuje w zębach. Ta substancja bardzo
łatwo wnika w strukturę szkliwa i chroni je przed
zniszczeniem – zachwala pani doktor. – To bardziej
zaawansowana forma wybielania zębów od tradycyjnej, ponieważ oprócz poprawy estetycznej,
odbudowuje szkliwo i znosi jego nadwrażliwość.
Zabieg podzielony jest na trzy etapy: usuwanie
plam, wybielanie i naprawa szkliwa. Dodatkowym
atutem jest czas jego trwania: to jednorazowy
zabieg, który trwa półtorej godziny. W tym przypadku efekt jest także rewelacyjny. Kolor zębów
można zmienić o siedem odcieni.

ad /foto: materiały prasowe

Gabinet Stomatologii Estetycznej
Lekarz dentysta, technik dentystyczny dr Agnieszka Wójcicka
70-785 Szczecin Gombrowicza 25, tel. 534-455-534

dr Agnieszka Wójcicka
Lekarz dentysta

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu Spokojnych
i Pięknych Świąt. Niech ten czas,
spędzony z bliskimi, będzie źródłem
pozytywnej energii i inspiracji.

ul. Mickiewicza 116/1 | 71-140 Szczecin | tel. +48 91 4873394
ul. Felczaka 18a/5 | 71-417 Szczecin | tel. +48 91 4224694
www.dentus.szczecin.pl |

/DentusPL

Nowa filozofia piękna

Holistyczne podejście do człowieka, czyli uwzględniające każdy aspekt, nie tylko fizyczny, staje co raz bardziej popularne w kosmetologii. Dbanie o urodę nie ogranicza się wyłącznie do tego, co jest na zewnątrz, a piękny wygląd jest przede wszystkim
oznaką zdrowia. Marzena Rutkowska manager i specjalista ds. kosmetologii w salonie kosmetycznym Luxmedica Face And
Body Beauty, pracuje według tej filozofii.

Odwiedzając salon Luxmedica Face and Body
Beauty skorzystamy z któregoś z zabiegów
ale nie będzie to zwyczajna wizyta.

Jestem dyplomowaną kosmetyczką ale także
magistrem promocji zdrowia, dlatego istotne jest
dla mnie holistyczne podejście do klienta. Według mnie to jedyna i właściwa droga do piękna.
W salonie dbam nie tylko o urodę klientów, ale
także o ich dobre samopoczucie. Zajmuje się
doradztwem z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej,
zarówno tej gabinetowej, jak i domowej. Salon
został wyposażony w najnowszej generacji oraz
najwyższej jakości sprzęt kosmetyczny. Spełnia
najwyższe standardy bezpieczeństwa. Robię to
wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. To ważne, by
osoba odwiedzająca salon czuła się tu komfortowo i bezpiecznie.
Co w takim razie znajdziemy w Luxmedice
Beauty?

Zabiegi są dedykowane zarówno dla kobiet jak
i dla mężczyzn. Kosmetologia nie jest zarezerwowana wyłącznie dla pań, panowie są zawsze
u nas mile widziani. Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach gabinetowych Peel Mission
i Bielenda Professional, która jest naszym partnerem. Co do samych zabiegów to oferujemy gamę
zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało. Są to
m.in. zabiegi nawilżające, napinająco-liftingujące,
normalizujące, detoksykująco- regeneracyjne,
a także peelingi chemiczne. W ofercie salonu
znajdziemy również zabiegi pielęgnacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pozwalających na przeprowadzenie takich zabiegów
jak: oxybrazja, infuzja tlenowa, mikrodermabracja, mezoterapia bezigłowa oraz mikroigłowa.

Dla chwili relaksu proponujemy masaż gorącymi
kamieniami, a także coraz bardziej popularny japoński masaż Kobido.
Jeśli chodzi o masaże, to bardzo ciekawie zapowiada się japoński masaż Kobido. To alternatywa dla klasycznego liftingu twarzy?

Kobido to starożytna technika, która regularnie stosowana polepszy wygląd naszej twarzy.
Poprawia jej kontur zapobiegając powstawaniu
tzw. chomików. Podnosi policzki, spłyca bruzdy
nosowo-wargowe, niweluje obrzęki. Pomaga
zmniejszać worki pod oczami i opadające powieki. Zmniejsza widoczność lwiej bruzdy między
brwiami, a także poprzecznych zmarszczek na
czole. Po jakimś czasie skóra staje się bardziej
jędrna i promienna. Cały ten proces odbywa się
stopniowo, ale efekty są spektakularne. I co ciekawe, skutki jego działania widać już po pierwszym razie. Ten rodzaj masażu ma też właściwości lecznicze m.in. rozluźnia mięśnie żuchwy,
łagodzi bóle głowy i napięcie wokół oczu. Jest
stosowany także w leczeniu bruksizmu i migreny.
Zbliżają się święta i nowy rok. Czy z tej okazji poleci pani coś szczególnego w Państwa
salonie?
Przed świętami warto pomyśleć nad wyjątkowym prezentem w postaci bonu podarunkowego
dla bliskiej osoby, aby sprawić odrobinę radości
i relaksu. Natomiast przed nocą sylwestrową zapraszam na zabiegi bankietowe oraz intensywnie
odżywcze i nawilżające.
Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała Aneta Dolega/
foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Marzena Rutkowska

Manager Salonu

Luxmedica Face And Body Beauty
ul. Welecka 1a, 72-006 Mierzyn | tel.: +48 793 797 800
/LuxmedicaBeauty |
/luxmedicabeauty

Specjalista chirurgii szczękowo twarzowej, certyfikowany lekarz
medycyny estetycznej

dr n. med. Piotr Zawodny

Ekspert radzi
Dzień dobry,

Panie Doktorze, mam 35 lat. Od jakiegoś czasu mam problem
z nasilonym rumieniem na twarzy. Dodatkowo wokół nosa i na nosie mam mnóstwo rozszerzonych naczynek. Przyznam szczerze,
że wygląda to bardzo nieładnie. Nigdy nie korzystałam z żadnych
zabiegów, nie wiem na ile są one skuteczne i czy w ogóle są w stanie
mi pomóc. Proszę o pomoc, poradę i ewentualnie dobór odpowiedniego zabiegu, żebym wiedziała od czego zacząć. Z góry dziękuję
i pozdrawiam, Kamila.

Absolutnie nie jest Pani zdyskwalifikowana z zabiegu epilacji laserowej.
Wręcz przeciwnie, taki problem jest wskazaniem do laseroterapii. Aby
rozpocząć serie zabiegów musi się Pani dokładnie ogolić dzień przed
zabiegiem lub w dniu zabiegu. Każde kolejne golenie już po pierwszym
zabiegu laserowym będzie znacznie łatwiejsze. Włosy przestaną wrastać, a skóra będzie wyglądała dużo lepiej. Stany zapalne pod wpływem
działania lasera zaczną się goić. Włosy będą delikatniejsze, a golenie
nie będzie już powodowało ran i podrażnień. Długość wiązki laserowej
stosowanej do epilacji znajduje także zastosowanie w leczeniu przebarwień, dlatego powstałe dotychczas przebarwienia pozapalne również
ulegną rozjaśnieniu. Skóra nabierze zdrowego i jednolitego kolorytu,
a co najważniejsze będzie gładka. Zarówno laser Thunder i Vectus są
bezpieczne przy stosowaniu w ciemniejszych fototypach skóry, dlatego
ten typ skóry nie jest dla nas problemem. Laser dobieramy po wstępnej
konsultacji, a ponieważ posiadamy dwa urządzenia z zastosowaniem
różnych technologii, jesteśmy w stanie wykonać zabieg praktycznie
u każdego pacjenta niezależnie od koloru i jakości włosa oraz skóry.

Pani Kamilo, najlepiej jest oceniać kondycję skóry oraz nasilenie problemu na żywo, ponieważ od tego zależy dobór terapii - dlatego zawsze
podkreślam istotną rolę konsultacji i na nią serdecznie zapraszam. Problem rumienia, rozszerzonych naczynek, teleangiektazji może pojawić
się w każdym wieku. Jest wiele czynników sprzyjających powstaniu
tych właśnie dolegliwości, np. predyspozycje genetyczne, mróz, wiatr,
gorąco, emocje, słońce, alkohol, kawa itp. W leczeniu rumienia oraz rozszerzonych naczyń najskuteczniejsze są zabiegi odpowiednim laserem.
Dodatkowo, skóra wymaga właściwej pielęgnacji przez cały rok – zarówno poprzez zewnętrzne stosowanie preparatów jak i odpowiednią
suplementację, która ma za zadanie uszczelniać naczynia krwionośne.
Zapraszamy Panią do naszej Kliniki na konsultację podczas której wykonamy badanie Visia, omówimy problem oraz cały schemat terapii dobrając odpowiedni zabieg.

Moim ogromnym problemem są wrastające włosy. Mam ciemną
karnację i grube, mocne włosy, które mają problem z przebiciem się
przez skórę, przez co mam liczne rany i przebarwienia. Nie jestem
w stanie zregenerować tej skóry. Golenie powoduje nowe wypryski, które nie nadążają się goić do następnego golenia. Czy to dyskwalifikuje mnie z zabiegu depilacji laserowej? Jak mam poradzić
sobie z ciągłym podrażnieniem i nieestetycznym wyglądem skóry?
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Zdrowie i uroda

Gwiazdka nad morzem … służbowo
Nie wszyscy mają takie szczęście, że mogą wziąć wolne na okres świąteczno-sylwestrowy. Część z nas musi podróżować w interesach. Warto
jednak wtedy zabrać ze sobą rodzinę i kultywować świąteczną tradycję przy wigilijnym stole w … hotelu.
Zachodniopomorskie wykształciło swoją wyjątkową, świąteczną tradycję. Stanowi ona mieszankę zwyczajów z różnych regionów Polski.
W centrum znajduje się oczywiście rodzinne spotkanie przy choince –
jak w całym kraju. Jednak w naszym regionie inaczej przystraja się szopki bożonarodzeniowe, teksty kolęd i piosenek świątecznych nawiązują
do kultury rybackiej, a smaki na wigilijnym stole zależą od pochodzenia.
W Wigilię w jednym domu jest kutia, barszcz i pierogi, a w drugim zupa
grzybowa, migdałowa i kapusta z grzybami. W jednym można spotkać
mięsne potrawy, w innych – królują ryby. Wszystko w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji oraz w gronie najbliższych.
Jeżeli chcecie kultywować tę świąteczną tradycję, a jednocześnie oderwać się od codzienności mimo konieczności pracy, wybierzcie się
w okresie świąteczno-sylwestrowym do Międzyzdrojów. W nadmorskim kurorcie, który zimą urzeka spokojem i szumem fal, spędzicie
z rodziną kojący czas pełen miłości, radości i spokoju. Rezerwując pakiet pobytowy „Gwiazdka nad morzem”, weźmiecie udział w uroczystej kolacji bufetowej, zarówno w Wigilię, jak i pierwszy dzień świąt.

Do tego przez całe święta możecie się cieszyć open barem na wino,
a w Wigilię posłuchać koncertu kolęd. Pamiętajcie – „jaka Wigilia, taki
cały rok”!
Warto też zadbać o swój związek i po Świętach zostawić dzieci
z dziadkami i z partnerem czy partnerką świętować Nowy Rok w hotelu.
W Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje pakiet pobytowy „Sylwestrowa Gala Filmowa” to nie tylko pobyt na 2-4 noce w pokoju z widokiem na morze, ale również uroczysty bufet sylwestrowy, program
rozrywkowy, muzyka na żywo, open bar, lampka wina musującego
o północy i pokaz sztucznych ogni przy Promenadzie Gwiazd. W hotelu
jest też niewielkie, ale bardzo nastrojowe spa, gdzie możesz się zrelaksować w saunie czy podczas masażu, zadbać o ciało na peelingu czy
potrenować w basenie. A gdy pogoda dopisze – spacerować po plaży,
aby odświeżyć umysł przed biznesowymi wyzwaniami.
Zgodnie z obowiązującymi restrykcjami pobyt w hotelu jest obecnie możliwy
jedynie dla osób podróżujących służbowo.

Nina Manduk-Czyżyk
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Magdalena Wójcik

Biznes

Potrzebne zmiany w branży
medycyny komercyjnej
Mija rok 2020, który był dla wszystkich niezwykle trudny, niepewny i pełen wyzwań. Dla medycyny komercyjnej oraz prywatnych placówek medycznych był to czas, który zburzył dotychczasowe schematy zarządzania i postępowania. Warunki prowadzenia działalności diametralnie się
zmieniły. Widząc to, a także zauważając potrzebę zdobycia wiedzy jak sobie z nimi radzić, Nina Manduk-Czyżyk, prowadząca na szczecińskim rynku od ponad 15 lat działalność pod marką MediConsult, zaprosiła do poprowadzenia webinaru Magdalenę Wójcik, specjalistkę od nowoczesnych
technik zarządzania w branży medycznej, autorkę Laboratorium Biznesu Medycyny Estetycznej, która na co dzień szkoli właścicieli i personel
gabinetów medycyny estetycznej w całej Polsce.

Temat webinarium dotyczył przede wszystkim konieczności zaplanowania zarządzania w 2021 roku. Dlaczego dla właścicieli prywatnych praktyk medycznych w Szczecinie jest to tak ważne?

Nina Manduk-Czyżyk: Szczecin jest miejscem wyjątkowym pod kątem
prowadzenia działalności medycznej. Mamy tu do czynienia z mnogością prywatnych placówek medycznych: od małych gabinetów, po
duże centra medyczne, które zajmują się medycyną estetyczną, chirurgią plastyczną, stomatologią, ortopedią, ginekologią. Jest to bardzo
zróżnicowany rynek, ale i duża lokalna społeczność, dla której spore
znaczenie ma również turystyka medyczna, stanowiąca swego rodzaju
wyzwanie i zobowiązanie. Pacjenci zagraniczni oczekują nie tylko korzystniejszych cen niż u siebie w kraju, ale przede wszystkim najwyższego, światowego poziomu opieki i świadczonych usług. Tak więc mając za konkurencję europejskie i światowe placówki medyczne, musimy
dostosowywać się do obecnej sytuacji oraz otoczenia.
Jakie zmiany zostały wymuszone na branży medycznej?

Nina Manduk-Czyżyk: Do tej pory mogliśmy planować inwestycje,
działania marketingowe i cele rozwojowe w perspektywie 2-3 letniej.
Obecna sytuacja nie pozwala nam prowadzić ścisłych planów na perspektywę dłuższą niż 2-3 miesiące, ponieważ nie mamy pewności jak
otoczenie będzie się zmieniało, jak będzie postępowała czy wyciszała
się pandemia. To wymusza od właścicieli gabinetów pochylenia się nad
dotychczasowymi działaniami, które generują koszty stałe w gabinecie jako przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej
jakości świadczonych usług i zadowoleniu pacjenta.
Właśnie – kiedy już dokładnie przeanalizujemy to jak było i wyciągniemy z tego wnioski, czas na zastanowienie się. Co dalej?

Nina Manduk-Czyżyk: Przede wszystkim, działania muszą mieć na
względzie bezpieczeństwo i zaufanie pacjentów. Reżimy sanitarne
i procedury bezpieczeństwa w medycynie zawsze były obecne i przestrzegane, jednak teraz, muszą być szczególnie widoczne i jasne dla
pacjentów, aby wiedzieli, że nasze placówki są całkowicie dla nich
bezpieczne. Teraz zostaje zweryfikowanie zaufania pacjentów do nas.
Elastyczne podejście do zarządzania strategiami marketingowymi, inwestycjami, jak i personelem, który stanowi ogromnie ważny aspekt
każdej praktyki. Pracownicy, którzy będą w tym trudnym czasie mieć
poczucie, że gabinet jest zarządzany przez prawdziwych leaderów,
czyli osoby, które nie boją się wyzwań, jakie stawia im obecna sytuacja,
będą mieli poczucie bezpieczeństwa, a to z pewnością przełoży się na
sprawne funkcjonowanie placówki i co za tym idzie: zaufanie pacjentów.

Każde nowe doświadczenie i sytuacja w jakiej stawia nas życie,
często niespodziewanie, może przynieść pozytywne skutki i być
dla nas szansą, którą trzeba odpowiednio wykorzystać.

Magdalena Wójcik: Dokładnie tak. Nawet sytuacja, z jaką mierzymy się
obecnie i niepewność nadchodzących czasów, stanowi dla nas szansę
na nową transformację i zmiany, na które być może w stabilniejszej rzeczywistości nie mielibyśmy czasu i odwagi. Przede wszystkim musimy
zaakceptować obecny stan rzeczy i zapomnieć o tym, co stare. To jest
już za nami, teraz patrzymy w przyszłość. Działamy szybko i zdecydowanie. Planujemy konkretne działania na najbliższe 3 miesiące, a na
kolejne miesiące 2021 roku zakładamy tylko hipotetyczne scenariusze.
Słowa klucze na 2021 rok to Elastyczność I Kreatywność, czyli umiejętne planowanie swoich działań oraz strategii w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
Pytanie na koniec. Jeśli już przestawimy się na ten sposób myślenia o swojej działalności, od których aspektów powinniśmy zacząć, aby logicznie i mądrze wprowadzić nowy model zarządzania?
Magdalena Wójcik: Zaczynamy od zespołu, który musi zostać zapoznany z nowym modelem działania, musi go zrozumieć i zaakceptować.
Prawidłowe relacje między pracownikami, a także między szefem
a zespołem, mają bardzo duże przełożenie na odbiór gabinetu przez
pacjenta i jego samopoczucie w nim. Co za tym idzie: obsługa pacjenta. Pamiętamy, że personel i recepcja jest pierwszym i tak naprawdę
ostatnim kontaktem pacjenta z naszą placówką. Szybka reakcja na
jego potrzeby i empatia są kluczem w całym feedbacku, jaki pozostanie w pacjencie po kontakcie z naszym gabinetem. Pamiętajmy, że właściciele gabinetów, często lekarze, których profesją i misją jest przede
wszystkim leczenie i wiedza medyczna, mogą skorzystać z profesjonalnych firm, które przeprowadzą audyt w ich placówce i odpowiednio
zidentyfikują obszary, jakie wymagają poprawy. Swego rodzaju diagnoza prowadzonej działalności. Każda placówka, klinika, gabinet jest
specyficznym miejscem i każde z nich potrzebuje indywidualnego podejścia. Warto zainwestować szczególnie w podstawowe aspekty prowadzonej działalności i mieć pewność, że mamy solidną, dobrej jakości
podstawę, a dopiero później myśleć o innowacjach. Silne fundamenty
pozwolą przetrwać najsilniejszą burzę.
Dziękujemy za rozmowę.

www.mediconsult.pl
tel.: +48 603 77 99 39
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Atelier z wdziękiem
i charakterem
To miejsce stworzone głównie z myślą o paniach, studio fryzjerskie, ale nie tylko. Oryginalnie położone, stylowo urządzone i klimatyczne. Atelier Pauliny Mądrzak pozwala przenieść się w nieco inny świat, odciąć się od codzienności.

– Zależało mi na intymności – wyjaśnia Paulina Mądrzak. – Nie przez
przypadek atelier jest ukryte i znajduje się na piętrze kamienicy. Takie
miejsca widziałam m.in. w Berlinie i Paryżu. Mają swój styl, klienci czują
się bardziej komfortowo kiedy nikt na nich nie patrzy z zewnątrz. Przez
to, że zajmuje przestrzeń po przerobionym mieszkaniu, wrażenie kameralności i przytulności jest większe. Zresztą ja kocham kamienice, nie
czułabym się lepiej w innym, bardziej nowoczesnym wnętrzu.

w atelier jest starannie dobrany, łącznie z pięknymi włoskimi fotelami
fryzjerskimi. – To dzieło Magdaleny Białek z MADA Design – opowiada
właścicielka atelier. – Jej wizja wystroju idealnie pokryła się z moją.
Meble, elementy dekoracyjne, każdy fragment wystroju wnętrza, wykonany jest z doskonałych materiałów. Z doświadczenia wiem, że wygląd otoczenia, w jakim się znajdujemy ma ogromny wpływ na nasze
samopoczucie.

Minimalizm z odrobiną ekstrawagancji. Każdy detal, każdy element

Paulina Mądrzak pracuje w zawodzie od lat, także otwarcie własnego
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salonu było kwestią czasu. – Kocham swoją pracę, to moja pasja – podkreśla. – Jestem kolorystyką, to mój konik fryzjerski. Jeżeli miałabym
wskazać na aktualne trendy we fryzjerstwie to bardzo popularne stały się tzw. zabiegi lunchowe. W czasach, kiedy czasu dla siebie mamy
coraz mniej, znalezienie 30 wolnych minut graniczy z cudem. Nasza
branża dostosowała się do tego. Mimo tego pośpiechu, wizyta w atelier
nadal wiąże się z relaksem, dobrą kawą i pięknymi włosami.
W atelier Pauliny Mądrzak możemy nie tylko zadbać o włosy, ale także
o całą twarz. – W atelier znajduje się gabinet makijażu permanentnego,
który prowadzi Magda Grochulska, jest kosmetolog Izabela Rodziewicz

i wizażystka Katarzyna Szumiło – wymienia pani Paulina. – Współpracujemy ze sobą, świetnie się z rozumiemy. Jest to bardzo ważne, gdyż
miejsca i klimat tworzą ludzie. Aktualnie poszukuję fryzjerów, gdyż nie
jestem w stanie zająć się wszystkimi klientami.
To, że w atelier Pauliny Mądrzak znajdują się również inne gabinety, pozwala klientkom w pełni korzystać z dobrodziejstw zabiegów związanych z urodą i pielęgnacją. Piękne włosy, ale także zadbana skóra i na
odwrót. Nie musimy szukać tego gdzie indziej, skoro mamy wszystko
w jednym miejscu.

ad /foto: Dagna Drążkowska-Majchrowicz

Właścicielka Atelier Paulina Mądrzak

Księcia Bogusława 45/12 | 70-440 Szczecin | tel.: +48 518 335 955
Szukaj nas w mediach społecznościowych

Dezynfekcja to odpowiedzialność
Rozmowa z Hubertem Manikowskim – wyłącznym dystrybutorem w Polsce produktów włoskiej firmy Sanity System, zajmującej się dezynfekcją ozonem, których skuteczność w walce z koronawirusem SARS-CoV2 została potwierdzona specjalistycznymi badaniami. Już po pierwszym użyciu następuje dezaktywacja wirusa ze wszystkich powierzchni w ponad 99 procentach.

Jaka jest przewaga urządzeń do dezynfekcji w porównaniu do środków
chemicznych czy odkażających? Dlaczego warto zainwestować w takie urządzenia?

Trzeba zacząć od wyjaśnienia, iż odkażanie nie ma właściwości antywirusowych. Dlatego, jeśli chcemy walczyć z wirusami np. grypy bądź koronawirusami (tj. SARS-CoV2), to musimy zastosować intensywniejszy proces,
jakim jest dezynfekcja. Natomiast środki chemiczne, pomimo ich skuteczności, działają tylko miejscowo. Nawet, jeśli są w stanie zabić 99 procent
bakterii i wpływać na dezaktywację wirusa, to praktycznie niemożliwe
jest zdezynfekowanie wszystkich powierzchni w pomieszczeniu. Dodatkowo środki chemiczne oparte są głównie na alkoholu, a wiele przedmiotów
codziennego użytku nie jest odporna na taką dezynfekcję np. urządzenia
elektryczne.

Czym się kierować przy wyborze takich urządzeń?

To zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od zastosowania, które
powinno być skonsultowane z profesjonalistą oraz środków pieniężnych,
jakie możemy przeznaczyć. Na rynku mamy bardzo tanie urządzenia, które
nie posiadają żadnych certyfikatów potwierdzających ich działanie, czego
na pewno musimy się wystrzegać. Powinniśmy też pamiętać, że dezynfekcja, a w szczególności ozonowanie, to proces niewidzialny. Z tego względu
nie możemy wierzyć na słowo, czy sugerować się opiniami w Internecie.
Właśnie w sieci można znaleźć wiele nieprawdziwych albo niesprawdzonych informacji, a także firmy, które wykorzystują niewiedzę klientów, do
tego, aby tylko sprzedać im produkt. Dezynfekcja to odpowiedzialność. Nie
powinniśmy sami podejmować decyzji, co do urządzenia.
Jak więc z takiej ilości urządzeń wybrać najlepsze?

Jak dziś wygląda rynek urządzeń do dezynfekcji?

Wybuch pandemii na świecie spowodował wzrost zainteresowania urządzeniami do dezynfekcji. Obecnie na rynku mamy bardzo dużo produktów
i urządzeń, które pomagają nam dezynfekować powierzchnie oraz pomieszczenia, są to na przykład lampy UV, zamgławiacze (foggery) czy ozonatory.
Jaka jest różnica między nimi?

Różnice, poza samym wyglądem, zależą od tego, co chcemy dezynfekować. Dla przykładu dezynfekcja z użyciem lamp UV jest tylko w miejscu
naświetlenia, co mocno ogranicza ich zastosowanie. Z kolei foggery, mogą
sprawdzać się w warunkach przemysłowych, z koleii mgła (aerozol), którą wytwarzają może wpływać w sposób destrukcyjny na elektronikę czy
specjalistyczny sprzęt. Ponadto, do foggerów stosuje się preparaty chemiczne, co zwiększa automatycznie cenę korzystania z takich urządzeń.
Ozonatory wydają się mieć najbardziej wszechstronne zastosowania. Ozon
to gaz, który poprzez dyfuzje powietrza dociera do wszystkich zakamarków, a nawet zabija bakterie, które są w ścianach. Dezynfekcja ozonem jest
w 100 procentach ekologiczna (nie stosuje się chemicznych detergentów
i dodatków) oraz bezpieczna, jeśli używamy do tego sprawdzonych, certyfikowanych i przebadanych urządzeń. Ponadto, używając dedykowanego
ozonatora, możemy też ozonować żywność albo wodę, która jest wykorzystywana np. przy owrzodzeniach, ubytkach skórnych czy leczeniu niegojących się ran.
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Ja oczywiście z własnego doświadczenia polecam ozonatory. Ozon jest
najskuteczniejszym środkiem dezynfekującym z tych ogólnodostępnych.
Urządzenia muszą być certyfikowane, testowane i najlepiej jak posiadają
badania w niezależnych instytutach. Posiadanie certyfikatów przez producenta urządzeń ma dwa istotne aspekty. Po pierwsze znak CE świadczy
o tym, że urządzenie jest bezpieczne. Po drugie producent zapewnia nas
o skuteczności działania urządzenia. Proces uzyskania certyfikatu jest procesem dość długim i kosztownym, dlatego cena tych urządzeń jest wyższa
niż urządzeń bez certyfikacji.
Wiemy, że bardzo ważny jest certyfikat. Jak więc wybrać najlepszy
ozonator dla naszych celów?

Wszystko zależy od tego, jak dużą mamy powierzchnię i z jakimi rodzajami
zagrożeń możemy mieć do czynienia. Ozonatory posiadają różne stężenia
i różne wielkości przepływów, dostosowane do rodzaju i wielkości pomieszczeń. Zupełnie inne ozonatory zastosujemy do dezynfekcji aut, biur
czy karetek pogotowia i szpitali.
Skoro ozon tak dobrze radzi sobie z bakteriami i wirusami, to czy nie
jest dla nas niebezpieczny?

Urządzenia wytwarzają ozon wielokrotnie przekraczający dawki dopuszczalne. Dlatego ludzie, zwierzęta i rośliny nie mogę znajdować się w ozo-
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nowanych pomieszczeniach. Musimy uważać także na niecertyfikowane,
niemające badań i zazwyczaj tanie urządzenia, bądź nierzetelnych usługodawców. Dla przykładu nieodpowiednio dobrane stężenie ozonu oraz długi
czas ozonowania (parę godzin) może mieć negatywny wpływ na różnego
typu materiały np.: latex, urządzenia elektryczne. A w pojazdach może destrukcyjnie wpływać na gumowe części takie jak uszczelki. Dlatego bardzo
ważne jest konsultowanie użycia urządzeń do dezynfekcji z ekspertami.
Natomiast są na rynku urządzenia generujące ozon włoskiej firmy Sanity System, które gwarantują 100 procent bezpieczeństwa w dezynfekcji
wszystkich pojazdów i pomieszczeń. Ich skuteczność jest poparta szeregiem badań, a produkty używane od lat w wielu krajach przez pogotowie
ratunkowe, szpitale oraz takie marki jak Pirelli, Grupa Volkswagena, Toyota,
Maserati czy Rolls Royce.
Jakie stężenie ozonu jest bezpieczne dla człowieka?

Bezpieczne stężenie ozonu w pomieszczeniu to 0,1 ppm (części na milion).
Wielu producentów jednak zapomina dodać taką informację w instrukcjach. Należy pamiętać, że pomieszczenie po ozonowaniu jeszcze bardzo
długo jest wypełnione cząsteczkami ozonu. Stąd więc ogólne zalecenie,
aby je wietrzyć (średnio kilkadziesiąt minut) i nie korzystać z pomieszczenia
czy pojazdu jeszcze przez parę godzin od zakończonego procesu. Dokładne
informacje na ten temat musi przekazać producent, bądź profesjonalista,
który zajmuje się ozonowaniem.
To trochę długo. Czy to znaczy, że nie powinniśmy wchodzić do ozonowanego pomieszczenia przez kilka godzin?

Przy użyciu ogólnie dostępnych ozonatorów w Polsce odpowiedź jest twierdząca. Natomiast tutaj przewagę mają urządzenia Sanity System, które
generują ozon, ale dodatkowo mają wbudowany katalizator, służący do
rozkładu cząsteczek ozonu na dwuatomowy tlen, który jest obecny w powietrzu. Pozwala to skrócić czas dezynfekcji i przede wszystkim umożliwia
natychmiastowe korzystanie z pojazdu bądź pomieszczenia: nie trzeba ich
wietrzyć. Ma to ogromne znaczenie w lokalach usługowych, branży hotelarskiej, gastronomii, wynajmie pojazdów, ale także w karetkach pogotowia,
gabinetach lekarskich oraz we wszystkich miejscach, które podczas pandemii muszą być otwarte i przyjmują pacjentów czy klientów.
Czy ozon jest skuteczny również w zetknięciu z wirusem SARS-Cov2,
który powoduje chorobę Covid-19?

Oczywiście, jest coraz więcej publikacji potwierdzających działanie ozonu
w kontakcie z wirusem SARS-CoV2. Natomiast skuteczność działania zależy od zastosowania odpowiednich stężeń, dlatego bardzo ważne jest, żeby
stosować urządzenia od producenta, który gwarantuje te stężenia. Obecnie w Polsce jest tylko jedno urządzenie do dezynfekcji ozonem, firmy Sanity System, które ma skuteczność w walce z koronawirusem SARS-CoV2
potwierdzoną badaniami. Już po pierwszym zastosowaniu następuje dezaktywacja wirusa ze wszystkich powierzchni w ponad 99 proc.
Jaki jest koszt przeciętnego urządzenia do dezynfekcji?

Koszt zależy od bardzo wielu czynników, o których wspominałem wcześniej. Jeśli jednak rozłożymy go na ilość dezynfekcji, które jesteśmy w stanie wykonać, to koszt pojedynczej dezynfekcji jest wielokrotnie niższy niż
koszt, jaki musielibyśmy ponieść korzystając np. z profesjonalnych usług
firm zajmujących się dezynfekcją.

Vittorio Hans Pinto, Właściciel i Prezes Sanity System
Sanity System jest firmą utytułowana i znaną w wielu krajach na
całym świecie.

To włoska firma z siedzibą w Limenie k/Padwy, działająca od 2010 roku.
Od początku produkuje w pełni profesjonalne systemy dezynfekcji, które w procesie wykorzystują także ozon. W 2018 Sanity System otrzymała
nagrodę za Najlepszą Innowację we Włoszech w kategorii Energia i Środowisko. Rok później znalazła się w gronie Top 100 włoskich firm mających
wpływ na rozwój kraju (100 Eccellenze Italiane). Obecnie jej produkty są
używane w 53 krajach świata. Firma Sanity System oferuje pełne wsparcie marketingowe swoim klientom i długoterminową współprace (i chce
być częścią posprzedażowych usług). Zapewnia darmową aplikacje na
urządzenia mobilne (w AppStore i Google Play), która wskazuje na mapie
miejsca, gdzie dezynfekcja odbywa się z użyciem urządzeń Sanity System
oraz pełen zestaw ‚’fizycznych’’ gadżetów marketingowych dostosowanych pod wybrane branże: od tabliczek na drzwi informujących odbywającej się dezynfekcji, po karteczki, które obsługa może zostawić w pokoju
z informacją, że właśnie pomieszczenie zostało zdezynfekowane. Ponadto
dystrybutor w danym kraju będzie także wspierał biznesy klientów poprzez
reklamę w mediach lokalnych i społecznościowych. Mottem firmy jest:
„profilaktyka chorób, alergii i infekcji zaczyna się od prawidłowego odkażania powietrza, którym oddychamy, czy też wody, z której korzystamy i co
najważniejsze, powierzchni, z którymi mamy kontakt.
Czy produkty Sanity System można już kupić w Polsce?

Oficjalny start firmy nastąpił 1 grudnia tego roku. Wtedy też ruszyła polska
strona internetowa firmy.
Ale pierwsze skuteczne działanie urządzenia oferowanego przez firmę
już można było zobaczyć w Szczecinie.

U nauczycielki w jednym ze szczecińskich przedszkoli wykryto koronawirusa. Placówka stanęła przed problemem: czy nie wyłączyć, na jakiś czas,
z użytku wszystkich pomieszczeń. Tym samym w zasadzie uległaby zawieszeniu działalność tego przedszkola. Kiedy dowiedziałem się o tej sprawie,
zaproponowałem użycie maszyn Sanity System. Była więc to polska premiera tych urządzeń. Mam nadzieję, że dzięki nim łatwiej i szybciej uda nam
się wrócić do normalnego funkcjonowania.

autor: ds/ foto: materiały prasowe
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ALL YOU NEED IS LOVE BY

Tokyo Master Sushi Szef Kurosaki-San

Michał Milowicz z szefem Kurosaki-San

Aktorki Magdalena Zawadzka, Maja Komorowska

Edyta Górniak z właścicielem Exotic Restarurants

Magda Gessler z właścicielami Exotic Restaurants

Robert Biedroń z Mariuszem Łuszczewskim oraz Szefem Kuchni

Monika Brodka z szefem kuchni Buddha Pchochai i Mariusz Łuszczewski

Exotic Restaurants
trzyma się mocno
Dobra wiadomość dla klientów i miłośników znanej szczecińskiej sieci gastronomicznej Exotic Restaurants. Mimo drugiej fali pandemii
wszystkie restauracje – Bombay, Buddha, Tokyo, Bollywood, Shanghai działają i mają się dobrze.
Exotic Restaurants postanowiło zaprezentować nowy wizerunek
swojej działalności. – Stawiamy na politykę miłości. W tych trudnych czasach, pandemicznych, w jakich teraz żyjemy, miłość jest
bardzo ważna. Chodzi o pracę, aby była wykonywana z uczuciem,
chodzi o podejście do współpracowników, do klientów, do tego
czym się zajmujemy. W moim przypadku do biznesu oraz gastronomii. Ale musimy też w tych trudnych czasach pokazać naszą siłę
i odwagę gastronomii, w działalności biznesowej. Wszyscy narzekają, są niezadowoleni. To zrozumiałe. Przecież restauracje i inne
lokale gastronomiczne są zamknięte dla klientów, obowiązują obostrzenia, potrawy można przygotowywać tylko na wynos lub z dowozem. Ale nie możemy się poddawać. Wszyscy potrzebujemy trochę optymizmu, także nasza branża. Dlatego my chcemy go wlać
w nasze serca i naszych klientów – tłumaczy Mariusz Łuszczewski,
znany lokalny biznesmen i człowiek, który wprowadza do stolicy
Pomorza Zachodniego indyjski biznes.
Zapewnia, że pracownicy lokali skupionych w sieci Exotic Restaurants widzą emocje jakimi obdarzają ich klienci. – Staramy się je
odwzajemnić jakością naszych usług, potraw, sprawnością działania. Bardzo nas cieszy zaufanie klientów, jesteśmy z tego dumni
i jesteśmy tym zbudowani. Mimo przedłużającej się sytuacji pandemicznej pozostali nam wierni. Ale także pojawili się nowi odbiorcy.
Dzięki nim wszystkim możemy prowadzić działalność, choć oczywiście w ograniczonym zakresie. Ale nasze potrawy, teraz przygotowywane wyłącznie na dowóz lub do osobistego odbioru, cieszą się
niezmienną i sporą popularnością – zapewnia Łuszczewski.

stauracji „Tokio”, słynąca z potraw sushi, w ostatni weekend listopada osiągnęła rekordowa ilość zamówień. To ponad 50 procent stanu
sprzed pandemii. To na pewno także zasługa naszego najlepszego i legendarnego już sushi master – Kurosaki San. Jego niezwykłe zdolności
i umiejętności doceniają nie tylko klienci ze Szczecina oraz regionu. Także z innych części kraju oraz zagranicy, którzy odwiedzają
„Tokio” specjalnie dla potraw przez niego skomponowanych i przygotowanych. Mamy klientów, którzy przyjeżdżają z Berlina, żeby
skosztować sushi Kurosaki San – dodaje Mariusz Łuszczewski.
Exotic Restaurants, to firma zbudowana na silnych fundamentach.
Dlatego potrafi wykorzystać również taki czas jak pandemia. –
Przeznaczamy go na m.in. na szkolenia, wprowadzenie nowych
rozwiązań organizacyjnych. Nasi klienci przyzwyczajeni są do
wysokiego poziomu usług, działalności, wysokiej jakości naszych
restauracji. Musimy trzymać poziom, a nawet go podnosić coraz
wyżej. Stawiamy na rozwój, stabilny i przemyślany. Wzmocniliśmy
naszą kadrę, uzupełniliśmy nasze restauracje m.in. o dodatkowych
szefów kuchni, prezentujących jeszcze wyższy poziom – jakości,
wykonania, przygotowania potraw. Czas pandemii więc w pewnym
sensie zmotywował nas do kolejnych działań, pewnych kroków jeszcze bardziej rozwijających naszą działalność. Myślę także, że wiemy co jeszcze powinno się znaleźć w ofercie kulinarnej Szczecina.
Dlatego postanowiliśmy przygotować pewna metamorfozę menu
w naszych lokalach. Myślę, że będzie kilka miłych niespodzianek –
zapewnia Mariusz Łuszczewski.

autor: ds

Na dowód przedstawia dane z ostatnich dni. – Jedna z naszych re-
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Misja – motywacja i zadowolenie
Jak zwiększyć zadowolenie pracownika, kiedy w kasie pustka? Co zrobić, gdy motywacja słabnie, a nie możemy sobie pozwolić na podwyżki? Jaką
drogę obrać, jeśli nie stać nas na obszerny pakiet benefitów?

Walka o motywację i zaangażowanie pracowników nie należy do najłatwiejszych. Tym bardziej, że najnowsze badania udowadniają, iż priorytetowym aspektem sprzyjającym zadowoleniu pracownika z pracy jest
wynagrodzenie. Są jednak firmy, w których nie płaci się ponad stawki
rynkowe, a jednak kandydatów do pracy nie brakuje, a pracownicy każdy
dzień rozpoczynają z uśmiechem. Jak to się robi? Podpowiemy na bazie
własnych doświadczeń.
Misję „motywacja i zadowolenie” warto rozpocząć od dostrzeżenia i pochwalenia osiągnięć pracowników. Pochwały mogą mieć rożną formę,
od bezpośredniego uznania wyrażonego w cztery oczy, przez wiadomość przekazaną wszystkim pracownikom podczas spotkania na żywo
lub online, z gratulacjami dla konkretnej osoby/ zespołu, po tzw. akcje
okolicznościowe. W LSJ HR Group praktykujemy każdą z tych form.
Ostatnia jest zazwyczaj niespodzianką. Dla przykładu w listopadzie każdy pracownik znalazł na swoim biurku specjalnie przygotowaną, indywidualnie adresowaną kartę, na której przełożony napisał „dziękuję Ci
za…”. Z kolei w marcu, z okazji Dnia Doceniania Pracownika losowaliśmy
imiona naszych współpracowników, by skierować do konkretnej osoby
kilka ciepłych słów, za co jest ceniona. Oprócz kartki okolicznościowej
był też słodki poczęstunek od zarządu. Taka mała rzecz, a cieszy. Sprawdziliśmy to!
Kolejny krok, który warto wykonać podczas obranej misji to rozwijanie
kompetencji członków zespołu. Dla wielu bowiem bardzo ważne jest
zdobywanie nowych umiejętności. I oczywiście, jeśli możemy sobie na
to pozwolić, zapewnijmy pracownikom np. dofinansowanie studiów podyplomowych, opłacenie kursów nauki języków obcych, delegowanie na
szkolenia z komunikacji czy usprawniania procesów. W dobie dofinansowania z UE do 80% kosztów, takie usługi stają się bardzo przystępne.
Możemy też sięgnąć po ekspertów wewnętrznych. W LSJ często opieramy się na potencjale pracowników, którzy podczas szkoleń dzielą
się swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi członkami zespołu.
W taki sposób przeprowadziliśmy już szkolenia z budowania marki osobistej w social media, kreowania ciekawych treści na LinkedIn, czy z zakresu kadr i płac. Oczywiście korzystamy również z trenerów zewnętrznych, zarówno w tematach miękkich, jak i twardych kompetencji. Dla
przykładu w listopadzie chętne osoby mogły wziąć udział w webinarze
dotyczącym radzenia sobie ze stresem. Temat bardzo na czasie z uwagi

na niepewność i lęk przed zachorowaniem na COVID-19.
W naszej misji warto też uwzględnić aspekty team buildingowe. W LSJ
robimy to na dwa sposoby: wymagający pewnego budżetu oraz wymagający zaangażowania. Te działania, które wymagają określonego budżetu, to wydarzenia typu firmowa wigilia, impreza rocznicowa, celebracja zakończenia dużego projektu. Poza tymi dość drogimi działaniami,
możemy przygotować nieco tańsze. W LSJ regularnie angażujemy pracowników do udziału w konkursach. Tematy są różne, czasem mogą się
wydawać abstrakcyjne, jak np. „Odpicuj swoje biuro”. W tym przypadku
na każde biuro/pokój zarząd przeznaczył symboliczną kwotę, w ramach
której pracownicy mieli zakupić dekoracje umilające czas spędzony
w pracy. Inny przykład? „Za co lubisz swoją pracę” to konkurs, w ramach
którego każdy miał szansę napisać kilka zdań od siebie na specjalnie
zakodowanym blankiecie (chodziło o anonimowość). Jury składające się
wybranych menadżerów i członków zarządu wskazało najciekawsze wypowiedzi. Ich autorów nagrodziliśmy książkami i gadżetami. Angażujemy się również w akcje pomocowe lub wolontariat. Na przykład co roku
przed świętami wybieramy organizację, którą wspieramy w umówiony
sposób. Komu pomożemy w 2020? Już wiemy, ale jeszcze nie powiemy!
Na koniec jeszcze jedna podpowiedź. Realizując misję „motywacja i zadowolenie” zadbajmy o dostęp wszystkich członków zespołu do informacji. To ważne zwłaszcza teraz, w czasach pandemicznych. Z jednej
strony mogą to być nieformalne spotkania online, podczas których pracownicy zyskują szansę, by porozmawiać o życiu prywatnym, emocjach,
bolączkach – zintegrować się. Z drugiej zaś, może to być regularnie dystrybuowany firmowy newsletter lub biuletyn, łączący informacje o tym,
co się dzieje w firmie oraz nowinki branżowe z treściami nieco mniej
poważnymi, np. ciekawostkami o pracownikach, poradami jak zaanimować dzieciom czas w domu, przepisami kulinarnymi.
Jak widać, zadbanie o atmosferę i zadowolenie pracowników nie wymaga ogromnych środków. Wbrew pozorom te drobne, niewiele kosztujące
akcje mogą sprowokować falę pozytywnego myślenia. O czym jeszcze
warto pamiętać? Poza dobrą atmosferą i godziwym wynagrodzeniem,
pracownikowi do szczęścia potrzeba też życzliwych relacji z szefem
i poczucia sensu z wykonywanej pracy.

autor: Aleksandra Kowalczykowska / foto: materiały prasowe
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Bosman zmienia oblicze
Pomorza Zachodniego
Blisko 7 tysięcy osób zaangażowanych w projekty, ponad 560 wolontariuszy, 16 ton zebranych śmieci, 20 ha wysprzątanych terenów
zielonych, 800 kg karmy zebranej dla bezdomnych zwierząt. To tylko niektóre efekty zakończonej właśnie pierwszej edycji programu
grantowego „Bosman dla regionu” zorganizowanego przez markę i Browar Bosman w Szczecinie.
To konkurs, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw
społecznych, ekologicznych i infrastrukturalnych, przyczyniających się do podnoszenia komfortu życia mieszkańców
regionu oraz stymulujących integrację lokalnej społeczności.
O przyznanie grantu Bosmana mogły starać się stowarzyszenia, fundacje, instytucje kultury i sportu, ochotnicze straże pożarne, samorządowe jednostki organizacyjne, ośrodki pomocy
społecznej czy koła gospodyń wiejskich. Konkurs spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem. Nadesłano blisko 700 wniosków
o grant. Zgłosiły się podmioty z 209 miast i wsi, które wnioskowały łącznie o 24 mln zł. Spośród nich wyłoniono 22 organizacje,
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którym przyznano granty o łącznej wartości 551 160, 00 zł. Organizatorzy nie kryją swojego zaskoczenia tak dużym zainteresowaniem konkursem.
Z jednej strony to znak, że potrzeby lokalnych społeczności są
bardzo duże i cieszy nas, że w jakiejś części możemy na nie odpowiadać. Z drugiej, co jest bardzo pozytywne, że te społeczności
potrafią się zorganizować i wziąć sprawy w swoje ręce. Zaangażowanie wszystkich, którzy brali udział w realizacji nagrodzonych
projektów jest godne podziwu. A rezultaty mówią same za siebie
– mówi Anastazja Jarcewa, menedżer marki Bosman w Carlsberg
Polska.

Biznes

Nagrodzone zostały projekty, które dotyczą wielu obszarów
życia. Dzięki nim udało się m.in. wysprzątać tereny zielone
i aż 36 km linii brzegowej rzek, przeszkolić strażaków, zmapować i zlikwidować nielegalne łowiska oraz wyłowić 1,5 km
sieci kłusowników; zorganizować zwiedzanie Kołobrzegu dla
osób niewidomych oraz ułatwić osobom niepełnosprawnym
udział w meczach Pogoni Szczecin; stworzyć mozaiki w przestrzeni miejskiej Szczecina; wspomóc zwierzęta ze schroniska,
zapewniając pomoc weterynaryjną i zbierając 10 tys. puszek
i 800 kg karmy. Nie zabrakło też większych przedsięwzięć,
takich jak zakup łodzi ratunkowej dla OSP w Nowym Worowie. Grantem w wysokości 25 tys. złotych wsparte zostało
utworzenie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu miejsca wypoczynku (ogrodu) dostępnego dla społeczności lokalnej. 25 tys. zł trafiło także do Fundacji Czas Dialogu,
która ustawiła w dziewięciu miastach województwa kosze do
charytatywnej zbiórki nakrętek przekazywanych później na
wyznaczone przez magistrat cele – w każdym z miast stanęły
dwa, a w Szczecinie cztery takie pojemniki. Gmina Widuchowa otrzymała grant w wysokości 20 tys. złotych na tworzenie
nowych oraz odnowę zdegradowanych terenów zielonych na
obszarze gminy, zakup drzew i krzewów dla 14 sołectw, zakup
ławeczek oraz stworzenie zielonego miejsca ciszy w parku
w Widuchowej. 20 tys. złotych trafiło również do Społecznej
Straży Rybackiej Powiatu Drawskiego, środki te zostały przeznaczone na kupno sprzętu i odzieży dla strażników. Fundacja
Psia Kość otrzymała 25 tys. zł na zorganizowanie Dnia Otwartego na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosno-
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wicach. Podczas wydarzenia zaprezentowano w jaki sposób
zmieniło się schronisko dzięki wsparciu w ramach programu
oraz rozmawiano o tym, jak przyszłość naszej przyrody zależy od zwykłych ludzi. Grant w wysokości 37 tys. zł otrzymało
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy na działania mające na celu stworzenie dwóch wiat turystyczno-wędkarskich
i sadzenia dużych 3,5 m drzew w dorzeczu Iny, stworzenie bystrzy na tej rzece oraz ustawienie tablicy turystyczno-edukacyjnej. – Ponadto wraz z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami
turystyczno-przyrodniczymi oraz kołami wędkarskimi zorganizowano sprzątanie rzeki Ina. Ale oprócz dużych projektów
organizatorzy nie zapomnieli także o tych mniejszych. I tak
np. 6 tys. zł trafiło do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwicach
(pow. Gryfino) na zakup defibrylatora (w okolicy brak jednostek z gminy Chojna, które zaopatrzone w niezbędny sprzęt
medyczny mogą szybko dotrzeć do mieszkańców Brwic i innych miejscowości: Narostu, Białęg, Czartoryi.
– Chcieliśmy, by nasze projekty przyniosły jak najwięcej pozytywnych zmian dla mieszkańców naszego regionu i to założenie zostało zrealizowane w stu procentach! Jesteśmy dumni,
że organizacje tak doskonale wykorzystały granty przyznane w ramach programu „Bosman dla Regionu”. Jesteśmy też
świadomi zobowiązania, jakie mamy wobec regionu i jego
mieszkańców, dlatego już teraz możemy zaprosić do udziału
w drugiej edycji programu, która ruszy w przyszłym roku – zapewnia Piotr Zając, Dyrektor Browaru Bosman.

autor: ds/foto: materiały prasowe

Biznes

Właścicielka biura: Katarzyna Kinaszewska

Pomocna dłoń
dla biznesu
Rozmowa z Katarzyną Kinaszewską, właścicielką i główną księgową
szczecińskiego biura rachunkowego InfoKADR o działalności gospodarczej w czasach pandemii, zmieniających się przepisach i wsparciu
biznesu.

Pani biuro świadczy usługi dla osób fizycznych oraz dla biznesu. Ilu
klientów obsłużyło Pani biuro w tak długim czasie? Czy prowadzicie takie statystyki?

Biuro rachunkowe InfoKADR pod moim nazwiskiem prowadzę od 15 lat
ale w zawodzie księgowej pracuję od 25 lat. Przed założeniem działalności gospodarczej swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej stawiałam pod okiem doświadczonych księgowych. Po kilku latach pojawił się
pomysł samodzielnej pracy. Własne biuro założyłam w styczniu 2006
roku, obsługując zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak
i większe podmioty. W 2007 roku uzyskałam Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów Nr 18474/2007. W ciągu tych kilkunastu lat biuro
InfoKADR bardzo się rozwinęło i obecnie opiera się na pracy czteroosobowego zespołu. Rozliczamy ewidencje ryczałtowe, Książki Przychodów i Rozchodów, Sp. z o.o., kadry oraz ZUS. Nie prowadzimy statystyk co do ilości klientów, choć zapewne ich liczba przekracza tysiąc.
Niektórzy z nich są z nami niemal od samego początku działania biura. To bardzo cieszy i pozwala wierzyć, że przyszłość może przynieść
kolejne możliwości do rozwoju i poszerzania grona naszych klientów.
Pani biuro cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród klientów, ich
zaufaniem. Chwalą m. in. wiedzę, kompetencje, sprawność działania. Jak Pani i zespół to robicie? Dlaczego klienci wybierają, spośród wielu firm o podobnym charakterze, właśnie InfoKADR?

Każde dobre słowo i opinia zadowolonego klienta jest dla nas bardzo
ważna i motywuje do dalszego działa cały zespół. To bardzo miłe, że
klienci doceniają naszą pracę. Dokładamy wszelkich starań aby współpraca z odbiorcami naszych usług była dla obu stron zadowalająca.
Praca księgowej nie ogranicza się jedynie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej, ale opiera się również na wsparciu przedsiębiorców merytoryczną wiedzą w zakresie księgowości i pomocy
w rozwiązywaniu problemów. Staramy się wykonywać naszą pracę
kompetentnie, z należytą starannością z zachowaniem poufności informacji. Praca księgowej to nieustanna nauka i szkolenia, gdyż przepisy zmieniają się niemalże z dnia na dzień. Uważam, że naszą najlepszą
wizytówką są zadowoleni klienci, którzy polecają biuro InfoKADR swojej rodzinie i znajomym.
Tzw. „poczta pantoflowa” paradoksalnie jest naszą najlepszą reklamą.

Z jakimi sprawami najczęściej pojawiali się klienci? Jakie zagadnienia sprawiały im najwięcej trudności?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej może przysporzyć
sporych trudności, szczególnie na początku tej zawodowej drogi. Często pojawiają się u nas klienci, którzy mają bardzo dobre pomysły na
własny biznes ale są laikami jeśli chodzi o związane z tym formalności.
Na początku współpracy staramy się wdrożyć młodego przedsiębiorcę
w tematykę finansów i księgowości, tak aby z naszą pomocą mógł sprawnie poruszać się w tej nowej rzeczywistości. Pomagamy m. in. w założeniu działalności gospodarczej, przybliżamy formy opodatkowania, oraz
wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z obowiązkami młodych
przedsiębiorców. Inne problemy, z którymi borykają się nasi klienci pojawiają się z reguły w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
i są rozwiązywane na bieżąco. Rok 2020 obfitował w zmiany przepisów
podatkowych, dodatkowe obostrzenia oraz poszerzone obowiązki pracodawców w obszarze PPK. W ostatnim miesiącu najbardziej problematyczne okazały się zmiany w przepisach VAT, bowiem od 1 października
wycofano deklaracje VAT-7 a rozszerzono sprawozdanie JPK o część deklaracyjną JPK_VAT. Dodatkowo podatnicy, są zobowiązani dokonywać
odpowiednich oznaczeń swoich faktur sprzedażowych symbolami GTU
oraz innymi oznaczeniami literowymi. W związku z tym pojawiło się
szereg pytań i problemów z interpretacją nowych przepisów.
Co się zmieniło w wyniku pandemii? Z jakimi sprawami teraz najczęściej pojawiają się klienci?

Obecna sytuacja w Polsce okazała się bardzo problematyczna dla osób
prowadzących własne działalności gospodarcze. Stan prawny dotyczący nowych obostrzeń oraz oferowanych form rządowej pomocy zmieniał się z dnia na dzień, co wymagało szybkich reakcji. O wszystkich
zmianach biuro informowało drogą mailową i telefoniczną. Codziennie
pojawiało się szereg nowych pytań zadawanych przez poszukujących
rzetelnych informacji klientów, którzy napotykali spore problemy z interpretacją szybko zmieniających się przepisów. Usługobiorcy zwracali
się do nas o pomoc w wypełnianiu niezbędnych wniosków o uzyskanie
finansowego wsparcia w ramach Tarcz Antykryzysowych. Okres izolacji
domowej oraz opieka nad małoletnimi dziećmi, wprowadziły konieczność wystosowania dodatkowych wniosków do ZUS. Czas pandemii
w Polsce nie jest czasem łatwym ale staramy się jak najlepiej odnaleźć
w nowej rzeczywistości i jak najbardziej wspomóc naszych klientów.
Dziękuję za rozmowę.
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Życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i sukcesów w Nowym Roku
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę klientom i partnerom
naszej firmy składa zespół biura Krawczyk Nieruchomości

Iwona Krawczyk
tel.: +48 691 982 764
iwona@krawczyk-nieruchomosci.pl

Ewa Tobolska
tel.: +48 883 321 280
ewa@krawczyk-nieruchomosci.pl

Michał Krawczyk
tel.: +48 691-50-32-32
michal@krawczyk-nieruchomosci.pl

Magdalena Mostowska
tel.: +48 512 417 988
magdalena@krawczyk-nieruchomosci.pl

Magda Wasilewska
tel.: +48 609 504 006
magda@krawczyk-nieruchomosci.pl

Ernest Menzel
tel.: +48 732 252 139
ernest@krawczyk-nieruchomosci.pl

Adam Kalicki
tel.: +48 517 910 857
adam@krawczyk-nieruchomosci.pl

Dariusz Śnieżek
tel.: +48 505 834 601
darek@krawczyk-nieruchomosci.pl

Dorota Łopusiewicz
tel.: +48 601 885 033
dorota@krawczyk-nieruchomosci.pl
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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
Teatr Polski w Szczecinie, scena „La Decadence”

„Musical show”, reż. Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka

Idąc na premierę śpiewałem sobie w myślach… Miałem w głowie Berlin, Paryż, Nowy Jork i największe musicalowe przeboje
wszechczasów. Pragnąłem musicalowej atmosfery z baśniowymi światami pełnymi radości, beztroski, piękna i miłości. Bez
patogenów (sic!) i polityki. Marzyłem, że nowy music – hall przy
Partyzantów 2 stanie się szczecińskim Brodwayem albo adresem
na miarę Boulevard des Capucines 28 (Olympia) czy Boulevard
de Clichy 82 (Moulin Rouge). Nie do końca tak się stało… Twórcy
spektaklu: Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka, zaproponowali rozpędzoną muzyczną machinę, za której pędem nie sposób
było nadążyć. Usłyszałem blisko trzydzieści (!) pełnych wykonań
i kilkanaście przebojów zawartych w dusznych składankach. Bez
żadnej refleksji, bez żadnej opowieści. Ot piosenka za piosenką,
bez nawiązań, powiązań ani nawet rozwiązań… Utonęło w tym
nawet (w tym układzie nachalne) wyeksponowanie stanowiącego
silny głos kobiet „Cell Block Tango” z „Chicago”. Do tego językowy galimatias, część utworów wyśpiewana w oryginale, a część
w tłumaczeniach na język polski. Muzyczna loteria à la chybił-trafił. Nawet audio przerywniki w wykonaniu Joanny Kołaczkowskiej
nie nadały spektaklowi sensów. Szkoda, że Kołaczkowska była
„Duchinią musicalu” jedynie głosem, być może znakomita artyst-

ka w roli dowcipnego konferansjera przydałaby widowisku jakiejś
spójności i mądrości, choćby ironicznej czy satyrycznej. Nagrodą
za brak fabuły czy jakiejkolwiek opowieści był na szczęście wysoki poziom wykonawczy widowiska. Nieodstające od oryginałów
aranżacje sprawnie zagrał zespół pod kierownictwem Krzysztofa
Baranowskiego. Atmosferę musicalu przepysznie oddała w projektach kostiumów Katarzyna Banucha. Niezwykle trudno wyróżnić ktokolwiek z zespołu aktorskiego. Wszyscy dali z siebie absolutnie wszystko. Sylwia Różycka, Marta Uszko, Olek Różanek,
Krzysztof Niewirowski czy Piotr Bumaj potwierdzili swoją klasę.
Zjawiskowa była Natalie Brodzińska (ach te geny!), niespotykaną
barwą głosu zachwycał Damian Rybicki, porywał „musicalowy
etatowiec” Karol Drozd (obaj panowie gościnnie) i Felipe Alonso
Céspedes Sànchez. Ciekawym pomysłem było zaproszenie Doroty Wójcik (jej „Mein Herr” z „Cabaretu” to prawdziwa muzyczna
i teatralna petarda) – oraz Grzegorza Jamro, czyli „prekursorów”
współczesnego szczecińskiego musicalu, pamiętanych doskonale
z „Rent” Opery na Zamku. Znakomicie wypadło także wykonanie
„Dziś masz swój dzień” z tego spektaklu w wykonaniu, również
tam debiutującego, a dziś pracującego w zespole Teatru Polskiego, Filipa Cembali. „Musical show” to właściwie koncert, bez przynależnej teatrowi refleksji czy mądrości. A może na te trudne pandemiczne czasy to powinno wystarczyć? Będę wierny teatralnej
mądrości: 3/6.

foto: Włodzimierz Piątek
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P. Gmadzyk,
prasowe
Opera na Zamku

ZBLIŻA NAS
ŚWIĄTECZNY CZAS

GALERIA JEDNA DRUGA
– DELEGACJA

Program artystyczny przygotowany przez seniorów – artystów z Salonu
Artystycznego Seniorów SAS działającego od trzech lat w Domu Kultury
„13 Muz”. W programie znajdą się wiersze o tematyce świątecznej nawiązujące do rodzimej tradycji, ale także te o charakterze bardziej uniwersalnym – o przyjaźni, tolerancji, dobroci, przebaczeniu i wzajemnej życzliwości. W programie: – wiersze o tematyce świątecznej w wykonaniu
Teatru Janusza z Domu Kultury „13 Muz” – czyli dzielenie się poetyckim
opłatkiem przed świętami Bożego Narodzenia przez aktorów i naszych
senioralnych poetów oraz pastorałki polskie w wykonaniu naszych wokalistów. Opieka artystyczna: Janusz Janiszewski.

Artyści na co dzień zajmują się różnymi rzeczami, łączy ich przede wszystkim regularne pojawianie się na festiwalach i eventach performance. Do
Galerii Jedna Druga oddelegują swoje obiekty, dając sobie tym razem wole
od osobistych występów. Jerzy Kosałka pokaże prace, które odnoszą się
do przestrzeni i historii performance, Dariusz Fodczuk skoncentruje się
na performatywności – do przeprowadzenia prostych działań wydeleguje proste urządzenia. Jedna część wystawy będzie podejmować temat
aneksji przestrzeni i zawłaszczenia idei, druga podważać pozycję artysty w sposób podobny do tego w jaki automatyzacja procesów produkcji obniża wartość ludzkiej pracy. Jakkolwiek zagadnienia traktowane są
ironicznie, to obie artystyczne postawy łączy nihilistyczne przekonanie,
że korporacyjno-kapitalistyczny format sztuki jak i jej instytucji nie daje
szans na to, by sztuka stała się skutecznym narzędziem zmiany. Artyści
nie widzą takiej możliwości – „król jest nagi”.

Dom Kultury „13 Muz”, 18.12.2020 (piątek), godz. 18: 00/online YouTube

Profil FB Dom Kultury „13 Muz”, 16.12.2020
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Z ZIMOWEGO OGRODU

XIX I XX-WIECZNE
POMORZE W MUZEALNICTWIE NIEMIECKIM

Akademia Sztuki w Szczecinie przygotowuje dla wszystkich melomanów
piękną, muzyczną niespodziankę na Święta Bożego Narodzenia! Koncert
„Z Zimowego Ogrodu” będzie wspaniałą podróżą przez najpiękniejsze
utwory muzyki klasycznej. Wystąpią studenci Wydziału Instrumentalnego oraz Wydziału Wokalnego Akademii Sztuki w Szczecinie. W repertuarze koncertu między innymi G. Puccini, G. Verdi, P. Czajkowski, E. Cavallini, S. Moniuszko, D. Maślanka, M. Karłowicz czy I. J. Paderewski.

Kolejne spotkanie z cyklu Zamkowych Gawęd Historycznych przybliży
słuchaczom historię regionu zachodniopomorskiego zrekonstruowaną
na podstawie zbiorów muzealnych sąsiadów zza Odry. Niemieckie muzea
dysponują wieloma eksponatami, które są dla badaczy bogatym źródłem
wiedzy o mieszkańcach Pomorza, ich życiu, stosunku do otaczającego
świata i niełatwej historii związanej z Pomorzem Zachodnim, której byli
uczestnikami. Prowadzenie: dr Tomasz Ślepowroński.

Profil Facebookowy Akademii Sztuki. 26. 12. 2020, godz. 17.00

Premiera na kanale YouTube Zamku 16 grudnia (środa), godz. 16:00

Czym prędzej się wybierajcie…
Już tak mam. Niezaproszony, nie wchodzę. Źle
widziany, mając zaproszenie, wychodzę. Mimo
natrętnego posiadania opinii własnej, w tej
sprawie staram się zgadzać z opinią większości.
To trudne, ale możliwe. I nie chodzi tu o wychowanie, czy dobre obyczaje, lecz troskę o własne
samopoczucie. Gdy tłum wskazuje ci drzwi, należy postąpić jak wielki Gustaw Holoubek: wstać
z godnością i rzec „nie wiem jak Państwo, ale ja
wy…alam.” Czego tu nie rozumieć?

Żyjemy w „wolnym” świecie. Dla mnie nawet
zbyt wolnym. Wolałbym żyć w świecie szybkim,
pełnym zmian wytyczonych przez światłych
przywódców. Świecie rozwijającym się i udoskonalanym w zawrotnym tempie współczesności.
Próżno jednak, pośród mnogości ciemniactwa,
znaleźć mi tych światłych, a i nasz rozwój podobny bardziej do rozwoju kolonii roztoczy na
barłogu psa, niż osiągnięć cywilizacyjnych reszty świata.

Mam też tak, że często sam sobie urządzam
jesień średniowiecza. Dobrowolnie i spontanicznie kładę siwy łeb pod katowski topór.
Wpadam we własne sidła. Znając skutki,
upijam się nie bacząc na nieuchronność syndromu dnia następnego. Obżeram tłustym
i niezdrowym, wiedząc, że będzie bolało.
Palę namiętnie od lat, nie pomny na fatalne rokowania dla nałogowców. Sam sobie,
jak nienormalny jakiś. Albo jak normalny, bo
czy nie robi tak większość z nas? Przecież to
my wybieraliśmy obiekty dzisiejszej niechęci społeczeństwa. Sami sobie urodziliśmy
wroga.

Lecz do wolnego świata wracajmy. Oto taki
obrazek: pani „dziennikarz” po spokojnej odmowie prawa do jej wstępu na prywatny teren, gdzie odbywa się konferencja prasowa,
rzuca się na ochroniarza, który wypycha ją za
drzwi. W komentarzu do tego obrazka słyszę,
że ochroniarz poturbował dziennikarza utrudniając mu pracę… No, to tutaj już nic nie rozumiem. Miejsce prywatne, ochroniarz spokojny,
gospodarz ma prawo (chyba?) do wyboru gości,
których wpuszcza do siebie… A może jednak
świat układa swoje zwyczaje inaczej niż za moich czasów? Choć „za moich czasów” w redakcjach pracowało o wiele więcej dziennikarzy,
niż funkcjonariuszy. Dziś te proporcje uległy
dramatycznej zmianie. Prawdopodobnie wielu
posiadaczy legitymacji prasowych, uwierzyło
w to, że napis „Press” legitymizuje nie ich zawód, lecz NACISKI na formę i treść ich pracy.
Pod choinką, przy której tak niewielkie grona
kolędników, miast prezentów, paczki pełne pytań. Pytań zasadniczych, pełnych troski o dziś

Już tak mam. Nie potrafię trzymać języka za
zębami. Bez względu na konsekwencje, które
często przynoszą nowe siniaki. To głupie, bo
z równym powodzeniem, mógłbym wziąć młotek i zamiast mielić ozorem, walnąć się w kolano
na ten przykład. Efekt podobny: świata nie zmienisz, a siniak i ból takie same.

i niepokoju o jutro. Troski o najbliższych, ich zdrowie i dobrostan, ale też o tych trochę, choć niewiele dalszych. O naszych przyjaciół, sąsiadów,
współobywateli… O naszą wspólność w różnorodności, o wolną i swobodną różnicę przekonań
i wartości. Tolerancję, przyjaźń, lojalność… Czy
w nowym roku trzeba będzie zmieniać słowniki?
Czy te słowa, których znaczenia wciąż znamy,
choć znaczeń owych zaniechaliśmy w praktyce,
czy mają jeszcze rację bytu? Mają! I mieć będą,
bowiem wciąż jesteśmy. Wciąż trwamy myśląc,
czując, czytając, pisząc, kochając, protestując,
gdy czas na to.
Otwórz Czytelniku drogi tę paczkę. Tak, tę malutką, lekką, w szary papier zawiniętą. To w niej
dla Ciebie i Twoich bliskich - NADZIEJA.
I zachęta wobec znanych nam adresatów, do
niezwłocznego podjęcia czynności, w myśl słów
pięknych i odwiecznych: „Czym prędzej się wybierajcie…”.
…i jeszcze Mikołaju o jedno Cię proszę, jak każdego roku.
Skoro jesteś taki święty, daj nam święty spokój…

Szymon Kaczmarek

Dziennikarz, filozof
robotniczo-chłopski.
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Krzysztof Bobala

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

Idź i nie wracaj!
Kto nie kocha świąt? Za ten cudowny nastrój, zapach choinki,
smak pierogów z grzybami, pierników czy słynnej zupy grzybowej babci Irenki. Za rodzinne spotkania przy świątecznym stole
czy podekscytowanie przy otwieraniu prezentów. To wszystko,
od lat, wywołuje ciepełko w sercach, nie tylko u członków całej
mojej familii. Ja ten okres lubię za jeszcze jedno: coroczny artykuł, który podsumowuje najważniejsze dla mnie wydarzenia
w świecie sportu, w roku, który właśnie grudniem żegna się z
nami. Ale ten rok był jednak zupełnie inny. Bardzo dziwny i wymykający się wszystkim poprzednim. Wjeżdżałem w rok 2020 z szybkością bolidu Formuły 1 i to z ciągle rosnącym przyspieszeniem.
Kiedy w marcu zbliżałem się do wirażu nie wiedziałem jeszcze,
że tuż za nim, nie tylko będę musiał wyhamować, ale konieczne
będzie, wręcz całkowite zatrzymanie. Niestety, dotyczyło to nie
tylko mojej osoby, ale prawie całego świata, także świata sportu.
To rok, który historia zapamięta nie za igrzyska olimpijskie czy
jakieś spektakularne wyniki podczas mistrzostw kontynentów
lub całego globu. Bo 2020 zapamiętamy przede wszystkim jako
czas pandemii. Zjawiska, o którym do tej pory jedynie czytaliśmy
w książkach historycznych, a które na szczęście, wcześniej nie
doświadczyło nas osobiście. Teraz było inaczej. Sypały się harmonogramy w poszczególnych ligach, odwoływano lub przenoszono
imprezy sportowe, także te najważniejsze dla mojego ukochanego
tenisa. My również musieliśmy przenieść 28. edycję Pekao Szczecin Open na wrzesień przyszłego roku. Kiedy już wreszcie ruszyły
jakiekolwiek rozgrywki ligowe czy inne formy sportowej rywaliza-

cji, niezwykle ciężko się to oglądało. Sport bez kibiców, szczególnie ten sport przez duże „S” wygląda jednak bardzo blado i traci
ogromnie na atrakcyjności. I trochę szkoda, że wielkie, wręcz historyczne, osiągnięcia polskich sportowców przypadły na takie
dziwaczne warunki. Jakże inaczej wyglądałaby radość Roberta Lewandowskiego po zdobyciu upragnionego pucharu za wygranie
Ligi Mistrzów, gdyby odbierał go przy szalejącym, kilkudziesięciotysięcznym tłumie kibiców. O ile bardziej smakowałoby zwycięstwo Igi Świątek podczas tegorocznego Roland Garros, gdyby na
trybunach, wspaniałą grę „Giga Igi” w finale i w poprzedzających
go rundach, fetowało kilkanaście tysięcy, żywiołowo reagujących
na każde jej zagranie, nie tylko francuskich fanów białego sportu.
Żaden kibic, tym razem nie poczuł charakterystycznego zapachu
spalin i benzyny, kiedy w październiku Bartosz Zmarzlik zdobywał
tytuł mistrza świata na żużlu. I o to wszystko (zresztą nie tylko
o to) mam ogromny żal do koronawirusa. Zepsułeś Mistrzom
i nam kibicom świętowanie sukcesów. Nie pozwoliłeś celebrować
zwycięstw tak jak sobie wymarzyli sportowcy, jak to robili wszyscy mistrzowie jeszcze rok wcześniej. Nam nie pozwoliłeś odebrać nagrody dla najlepszego turnieju challengerowego świata
w 2019, a mieliśmy ją otrzymać właśnie podczas paryskiego Roland Garros i to w towarzystwie tenisowych gwiazd. Idź sobie
wreszcie i już nigdy nie wracaj! I właśnie tego oraz powrotu do
normalności, którą pamiętamy sprzed epidemii, Państwu i sobie
życzę z całego serca, na te zbliżające się Święta i nadchodzący
Nowy Rok.
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Z potrzeby
piękna
Jolanta Szczepańska-Andrzejewska zaznajamia szczecinian ze sztuką
współczesną, udowadniając, że to wartościowe dzieła, które poza walorami artystycznymi i umiejętnościami technicznymi, niosą też duży
ładunek emocjonalny i myśl przewodnią ich twórców. Jej galeria sztuki
współczesnej ArtGalle świętuje właśnie swoje 20-lecie.

Łączy świat artystów z odbiorcami dzieł sztuki, a praca będąca jednocześnie jej pasją zrodziła się z potrzeby otaczania się pięknymi rzeczami. – Prowadzenie galerii to nie tylko sprzedaż, ale swego rodzaju pomostowość: dbam o obie strony, zarówno o artystów, jak i odbiorców.
Chcę, by ludzie obracali się wśród dzieł sztuki, bo dzięki temu stają się
bardziej wrażliwi na piękno – tłumaczy Jola. Zaczynała od małych rzeźb
i obrazów. Obecnie skupia przy sobie uznanych artystów z całej Polski.
Patrz sercem

– Ludzie przychodzący do galerii z zamiarem kupna dzieła sztuki często
zaczynają od poinformowania, że na sztuce się nie znają i w związku
z tym nie mają pojęcia, na co się zdecydować. Muszę przyznać, że uwielbiam tę chwilę – uśmiecha się Jola. – Częstuję kawą, proszę o rozejrzenie
się po galerii i poczucie, która z prac zatrzymuje ich wzrok choćby na
chwilę, wzbudza jakąś dobrą emocję. Po tym idzie już łatwo.
Czym sama kieruje się przy wyborze? Również tym pierwszym odczuciem. Zdarza się, że w pracowni artystów widzi zaledwie fragment
dzieła, a już wie, że ono ma to coś. Wiele z nich, zwłaszcza te z dedykacją, zasila jej prywatną kolekcję. – Mam do nich sentyment i nigdy nie
wymieniam ich na nowe – mówi Jola. W galerii skupia prace artystów
plastyków, więc dobry warsztat twórczy to dla niej podstawa, ale to
kontakt, a nierzadko nawet przyjaźń z twórcami sprawia, że odbiera
ich sztukę głębiej, dzięki czemu z powodzeniem je sprzedaje. O każdym
obrazie czy rzeźbie jest w stanie coś opowiedzieć, wie, dlaczego akurat
takie prace powstały, wyjaśnia, co jest charakterystycznym elementem
stylu ich twórców.
Morski charakter Szczecina

Motorem do działania są dla niej wernisaże i wystawy. Zaczyna się od
pomysłu, rozmów z artystami, ustalania terminów i wreszcie ekspozycji ich dzieł w galerii. Największym świętem jest wernisaż, który dla
zaproszonych gości jest przepustką do wejścia w świat artysty. – Jednym z ciekawszych był wernisaż Krzysztofa Skórczewskiego, który pokazał gościom proces powstawania miedziorytów – wspomina. – Chcę
pochwalić szczecinian. Spotkania w ArtGalle trwają nieraz do późnych
godzin nocnych, bo goście wciąż są ciekawi tego, co twórcy mają do
powiedzenia, a ci z kolei są zachwyceni zarówno Szczecinem, jak i jego
mieszkańcami.
– W pewnym momencie postanowiłam stworzyć cykliczną, coroczną
wystawę poświęconą morzu, nadałam jej tytuł „Mistrz i Morze” – opowiada właścicielka galerii. W 2020 roku odbyła się już jej 8 edycja, a każda objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Jest to zbiorowa
wystawa dzieł kilkunastu artystów, którzy tworzą prace o tematyce
morskiej nieraz wyłącznie na jej potrzeby. – To jest mój wkład w tworzenie morskiego charakteru naszego miasta – dodaje z dumą Jolanta
Szczepańska-Andrzejewska.
Sztuka w galerii

Galeria to nie jest sklep z dziełami sztuki. Nawet bardzo szeroki zakres
działań nie zapewni jej powodzenia bez tzw. genius loci – ducha tego

ART GALLE

GALERIA SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ

miejsca. Dla ArtGalle jest nim na pewno jego właścicielka, która nie czeka biernie na klienta, ale sprawia, że galeria żyje. Na miejscu prowadzi
ciekawe warsztaty ceramiczne, wiele osób wpada po prostu porozmawiać i wypić kawę w otoczeniu dzieł sztuki. Nie ma tu kłótni, negatywnych emocji, niezadowolonych klientów. Zakup dzieła sztuki to nie tylko
inwestycja – obraz czy rzeźba tworzą w naszej przestrzeni wyjątkowy
nastrój. – Jednym z moich marzeń jest, by architekci wnętrz projektowali domy z myślą o sztuce, która jest ponadczasowa, odzwierciedla
upodobania ich właścicieli i tworzy niezwykły klimat – podsumowuje
Jola.

autor: Karina Tessar/foto: Monika Szymanik
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Bogusław X

PIERWSZA SZTUKA SZCZECIŃSKIEGO TEATRU
Kochamy szczecińskie teatry za kulturę na wysokim poziomie, klimat i atmosferę, relacje między aktorami a widzami oraz to, że obcowanie ze sztuką pozwala nam poszerzać horyzonty. W tych trudnych czasach, tęskniąc za pełną możliwością korzystania z ich uroków,
z pewnością często wspominamy ulubione przedstawienia. To też dobry moment na to, by zajrzeć do dawnej historii szczecińskiej
sztuki teatralnej. Jak się okazuje – w naszym mieście powstał pierwszy pomorski utwór dramatyczny przeznaczony do wystawiania,
a także jedno z najstarszych renesansowych dzieł scenicznych Europy Środkowej.
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„Tragicomedia de iherosolemitana profectione Illustrissimi principis pomeriani” została wydana w 1501 roku. Twórcą utworu jest Johann von
Kitscher, prawnik, poeta oraz radca Bogusława X, naszego najbardziej
znanego władcy Księstwa Pomorskiego i mieszkańca szczecińskiego
zamku. Dzieje powstania tego dzieła są absolutnie zadziwiające. Kto by
pomyślał, że lokalna sztuka z zamierzchłej przeszłości tych ziem może
mieć tak niezwykłą historię…
Wielka wyprawa księcia

Wszystko zaczęło się od podróży. Pomorski książę Bogusław X był człowiekiem renesansu. Silny i ambitny władca, sprytny polityk, miłośnik
dworskich rozrywek, amator sztuki oraz kultury – postanowił odbyć
pielgrzymkę do Ziemi Świętej, a przy okazji odwiedzić kilka krajów.
Chciał z wyprawy przywieźć korzyści polityczne, nabrać perspektywy,
podnieść prestiż swojego księstwa i podpatrzyć co nieco u innych koronowanych głów. Nie od dziś wiadomo wszak, że podróże kształcą.
Podobno dwa lata przygotowywał się do wyprawy. Ostatecznie zostawił księstwo pod opieką żony Anny oraz doradców i opuścił miłe mury
szczecińskiego zamku, by wyruszyć w wielki świat.
Wyprawa rozpoczęła się w 1496 roku, a skończyła w 1498. Bogusław
X najpierw odwiedził dwór królewski w Niemczech, później Wenecję,
a następnie Ziemię Świętą. Wracając gościł w Rzymie, potem zwiedził
wiele włoskich miast i niemieckich dworów. – Była to wielka podróż zarówno pod względem czasu jej trwania (485 dni), jak i rozległości oraz
rozmiarów, po Europie i Azji, na terenie dzisiejszych dziewięciu państw:
Niemiec, Austrii, Włoch, Chorwacji, Albanii, Grecji, Cypru, Jordanii i Izreaela – podkreśla Edward Rymar w tekście „Wyjście z zaścianka, czyli
o podróży Bogusława X do Niemiec, Włoch i Ziemi Świętej raz jeszcze”.
Na jej wyjątkowości zaważyło jednak szczególnie pewne wydarzenie,
które sprawiło, że Bogusław na szczeciński zamek wrócił nie tylko jako
człowiek bogatszy w wiedzę, obieżyświat, ale też władca owiany legendą dzielnego rycerza i obrońcy wartości cywilizacji zachodniej.
Bitwa z bezwzględnymi piratami

Tuż przed podróżą do Palestyny Bogusław odesłał do domu wojsko,
które towarzyszyło mu podczas wyprawy i podjął decyzję o dalszej peregrynacji jedynie z najbliższym dworskim otoczeniem oraz kilkunastoma panami pomorskimi. Wraz ze swoją świtą zatrzymał się w Wenecji.
Tam z wieloma innymi osobami, które chciały odbyć pielgrzymkę do
Ziemi Świętej, wynajęto wielki statek: galerę „Jaffa”. Książę odbywał
podróż incognito jako brat Jerzy. Wyprawa była trudna, wiatr i liczne
burze uprzykrzały morską tułaczkę. Na domiar złego, któregoś dnia,
wczesnym rankiem, pielgrzymów zaatakowali tureccy piraci! Okręty
rozbójników otoczyły statek pod wenecką flagą. Mimo oświadczenia
kapitana, że wiezie pielgrzymów, piraci podjęli się ataku. Przeważali liczebnie i byli dobrze uzbrojeni. Przerażeni pielgrzymi wydawali się być
w sytuacji beznadziejnej. Wtedy… podobno to właśnie pomorski książę
dał przykład odwagi i porwał pątników do walki.
Bitwa była zaciekła. Pielgrzymi bronili się i walczyli tym, co mieli pod
ręką. – Przed strzałami z łuków zasłaniano się, z powodu braku tarcz,
deskami. Niektórzy nakładali na głowy, zamiast hełmów, kotły lub garnki miedziane – zaznacza Zygmunt Boras w książce „Książęta Pomorza
Zachodniego”. Według różnych opowieści książę zamiast miecza używał różna do pieczenia mięsa. Bogusław był też szczególnie narażony
na ataki, jako ten, który stale podtrzymywał na duchu walczących
pielgrzymów. Mówi się, że cudem wyszedł z tego starcia cało. Straciłby życie, gdyby nie jeden z jego odważnych dworzan. Mężczyzna ten
w decydującym momencie zasłonił księcia swoim ciałem i sam zginął.

go, powinowatego polskiego króla, nie tyle z powodu jego pielgrzymki,
co krwawych wydarzeń w jej toku, straszliwej bitwy stoczonej z flotyllą
turecką przez wenecką galerę pełną pielgrzymów – zaznacza Edward
Rymar w tekście „Pomorskie i polskie wątki w działalności i twórczości
Johannesa de Kitzschera (ok. 1460/65-1521)”. W drodze powrotnej z Ziemi Świętej, Bogusław był witany owacjami oraz radosnymi okrzykami.
Kiedy powrócił do Wenecji, dla księcia i jego towarzyszy, przygotowano
wielką biesiadę nad wodami Wielkiego Kanału. – Poprzebierani artyści
i młodzieńcy ze szlachetnych rodów zaprezentowali widowisko plenerowe obrazujące walkę galery z Turkami, z Bogusławem jako postacią
centralną i kierującą walką – pisze Edward Rymar w tekście „Wyjście
z zaścianka…”.
Później pomorski książę dotarł do Rzymu, który bardzo chciał odwiedzić podczas podróży. Przed bramami Wiecznego Miasta przywitano
go uroczyście w imieniu papieża. W Rzymie Bogusław spędził okres bożonarodzeniowy. Książę-pielgrzym brał udział w najważniejszych uroczystościach świątecznych. Od samego papieża, jako waleczny i szlachetny rycerz, dostał złoty miecz. Sam także szczodrze obdarowywał
prezentami różne osoby z papieskiego dworu, w tym muzykantów i błaznów, którzy umilali ważnym postaciom gwiazdkowy czas. Wyruszając w dalszą podróż powrotną, zatrzymywał się w istotnych punktach
włoskiej mapy, a wieść o jego bohaterskiej walce z piratami zataczała
coraz większe kręgi. Wtedy też powstał prawdopodobnie pierwszy zapis tej bitwy. Bogusław tymczasem dotarł do państw niemieckich i tam
na dworach koronowanych głów brał udział m.in. w widowiskowych
turniejach rycerskich kończących karnawałowy czas. Zygmunt Boras
w książce „Książęta Pomorza Zachodniego” zaznacza, że Pomorzanie
znacząco wyróżniali się podczas rywalizacji i odnosili sukcesy. Sława
księcia rozrastała się coraz bardziej. Bogusław jednak nie tylko się bawił i przyjmował pochlebstwa od władców państw europejskich czy
osób szlachetnie urodzonych, które go gościły, w trakcie całej swojej
podróży zabiegał o polityczne korzyści dla Pomorza oraz spotykał się
z wybitnymi osobistościami, uczonymi oraz artystami. Podczas pobytu
w krajach niemieckich zaprosił również na swój dwór humanistę i mistrza słowa, wspomnianego wcześniej Johanna von Kitschera, późniejszego autora „Tragicomedii…”, opiewającej waleczne czyny Bogusława.
W czasie podróży książę pomorski uzyskał liczne przywileje oraz podniósł prestiż swoich ziem. Wykorzystał rozgłos dla celów politycznych.
Gdy wrócił w granice własnego księstwa, został niezwykle uroczyście
powitany przez rodzinę oraz poddanych. – Bogusław X przez swoją
Wielką Podróż rozsławił pomorską ziemię i przybliżył Pomorzu Europę – zaznacza Edward Rymar w tekście „Wyjście z zaścianka…”. Książę
występował godnie obok koronowanych głów, znakomitych rycerzy
i papieża, nawiązał liczne kontakty z ważnymi postaciami ówczesnej
elity Europy. Edward Rymar zaznacza w swojej publikacji także, że ta
podróż pobudziła na Pomorzu ruch umysłowy, zainteresowania kulturalne i naukowe. Przede wszystkim stała się jednak inspiracją dla powstania pierwszej szczecińskiej oraz pomorskiej sztuki teatralnej.
Zalążek renesansowej sceny

Po wielogodzinnej walce oraz długich układach piraci, widząc bohaterski opór pątników, odpuścili. Pozwolili pielgrzymom wyruszyć w dalszą
drogę do Ziemi Świętej. Pątnicy po pochowaniu zabitych i opatrzeniu
rannych, znów wrócili na swój szlak. Już wtedy zaczęła kiełkować legenda Bogusława.

– Bogusław miał wówczas czterdzieści pięć lat, był u szczytu sławy, znany za granicami. Pisano o nim i malowano go – podkreśla Edward Rymar
w tekście „Wyjście z zaścianka…”. Podróż księcia stała się inspiracją
do krzewienia idei renesansowych na ziemiach, nad którymi panował.
Otworzyła Pomorze na nową epokę. – Wielka podróż łączyła w sobie
cechy krucjaty (bitwa z Turkami), przez co nawiązywała do klasycystycznego etosu rycerskiego, z podróżą turystyczną, właściwą już dla
czasów nowożytnych – zaznacza Edward Rymar w publikacji „Wyjście
z zaścianka”. To było wydarzenie łączące ideały średniowieczne z renesansowymi. Stało się inspiracją dla lokalnej sztuki. Podróż, w tym walka
księcia z piratami, odcisnęła trwały ślad w dawnej pomorskiej kulturze,
a najlepszym tego przykładem oraz owocem jest właśnie „Tragicomedia…”.

Pielgrzymi, którzy cudem uszli z życiem po zażartej bitwie, w Ziemi
Świętej zwiedzili najważniejsze miejsca. Bogusław otrzymał tam też
tytuł Rycerza Świętego Grobu. W tym czasie zaczęła rosnąć jego sława jako bojownika w sprawie najistotniejszych europejskich wartości.
Szczególnie we Włoszech, choć w Niemczech także mówiono o wyczynach władcy Pomorza. – Niosła się po Italii sława księcia pomorskie-

Johann von Kitscher (lub: Kitzscher, Kytzscher, Kitzsherus), którego
Bogusław X zaprosił na swój dwór, kiedy wracał z wielkiej podróży, był
humanistą oraz politykiem, człowiekiem wielu talentów i zainteresowań. Ten doktor praw, poeta, filozof oraz orator przez kilka lat należał
do najbliższego otoczenia pomorskiego księcia. Mówiono, że był człowiekiem roztropnym, zdolnym i pracowitym. Ceniono jego zdolności
oratorskie. Przebywał w Szczecinie w latach 1498-1504. Wtedy właśnie

Sławetny powrót z tarczą
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Kultura

Duża galera nowożytna

napisał pierwszą na Pomorzu sztukę teatralną. – Utwór Kitschera powstał na dworze szczecińskim jako efekt opowieści księcia i jego otoczenia o perypetiach towarzyszących pielgrzymce
palestyńskiej – wyjaśnia Edward Rymar w tekście „Pomorskie
i polskie wątki w działalności i twórczości Johannesa de Kitzschera (ok. 1460/65-1521), „Centralnym punktem dzieła jest owiana
legendą bitwa z Turkami. Sztuka zaś połączyła elementy tragedii oraz komedii, odwołując się do wzorców średniowiecznych,
jak też zawierając w sobie elementy nowatorskie, właściwe dla
form artystycznych renesansu. Dzieło wydano w Lipsku w 1501
roku. – „Tragicomedia…” to jeden z najstarszych, a na Pomorzu
najstarszy w formie i treści utwór dramatyczny, wzorowany na
wcześniejszych pracach Jakuba Lochera i Konrada Celtisa, przeznaczony do wystawiania – wyjaśnia Edward Rymar w publikacji
„Pomorskie i polskie wątki…”. Wiadomo, że już wcześniej na terenie Pomorza powstawały różne inscenizacje oraz widowiska,
ale czegoś takiego nie było. Dzieło Kitschera wprowadziło zupełnie nową jakość. Był to krok w stronę nowożytnego teatru.
„Tragicomedię…” rozchwytywano w XVI wieku. Później jednak
popadła w zapomnienie, co jakiś czas na chwilę tylko wyłaniając
się z mroków przeszłości.
Obecnie dzieło Kitschera to unikat, którym interesują się głównie badacze pomorskiej historii oraz literatury. Ten utwór sce-
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niczny jest jednak czymś naprawdę wyjątkowym. Dzieje powstania naszej pierwszej pomorskiej sztuki teatralnej są zaś równie
barwne, jak jej główny bohater, książę Bogusław X, zwany Wielkim. Być może obecny czas jest dobrym momentem na sięgnięcie w głąb tej historii, w końcu to opowieść z pozytywnym zakończeniem. Złoczyńcy odpuścili, odwaga została nagrodzona,
a prawdziwe wydarzenia stały się inspiracją do stworzenia nowoczesnej teatralnej sztuki oraz materiałem na ciekawą lokalną
legendę. Tę opowieść warto przekazać dalej.

autor: Karolina Wysocka/ foto: Wikipedia, Pexels/ źródła:
Z. Boras, „Książęta Pomorza Zachodniego”, Wydawnictwo
Poznańskie 1978; E. Rymar, „Pomorskie i polskie wątki w działalności i twórczości Johannesa de Kitzschera (ok. 1460/65-1521)”,
„Wyjście z zaścianka, czyli o podróży Bogusława X do Niemiec,
Włoch i Ziemi Świętej raz jeszcze”, Studia z Dziejów Średniowiecza (nr 20, 2016, nr 21, 2017), Uniwersyteckie Czasopisma
Naukowe; P. Głowa „Tragicomedia 1498. Z dziejów sceny na dawnym Pomorzu”, sedina.pl; Encyklopedia Pomorza Zachodniego,
hasła: „Johann von Kitscher”, „Bogusław X”, encyklopedia.
szczecin.pl
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Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia chcielibyśmy
życzyć Państwu Spokojnych
i Pięknych Świąt.
Niech ten czas, spędzony
z bliskimi, będzie źródłem
pozytywnej energii i inspiracji.
Szczecin, ul. Wielka Odrzańska 30
tel: + 48 734 927 927
biuro@baliayu.pl
www.baliayu.pl
FB: BaliayuSzczecin

Ekskluzywny voucher dla bliskiej osoby będzie
niezapomnianym prezentem na Święta. Profesjonalne
masażystki z Tajlandii i Indonezji przeniosą Was w świat
głębokiego relaksu i odprężenia.
Istnieje możliwość wybrania dowolnego masażu,
bądź podarowania bonu na określoną kwotę.

ilustracja: Anna Giersz

HOROSKOP 2021
Jaki będzie rok 2021? My już wiemy! I dzielimy się tą wiedzą z Wami, drodzy Czytelnicy. Chcąc wiedzieć jakie są prognozy na przyszły rok zwróciliśmy się z ankietą do lokalnych ekspertów w tej branży m.in. Kulawej Honoraty – szeptuchy z bagien koło Cedyni, wróża Kazika – mieszkającego
w bunkrach pozostałych po Wale Pomorskim niedaleko Wałcza, i jasnowidzącej o pseudonimie Masacra (wcześniej znanej okulistki). Na podstawie
ich przepowiedni przygotowaliśmy nasz horoskop. Zapraszamy do lektury!

BARAN: 21 marca - 19 kwietnia

To będzie bardzo udany rok. Wypłatę będziesz
wywozić z zakładu pracy taczką, taka może
być inflacja. Postępuj zgodnie z charakterem
swojego znaku. Bądź uparty, nie sugeruj się
przysłowiem, że mądry ustępuje. Spróbuj
przebić głową mur. Tylko najpierw obejrzyj
z czego on jest. Nie daj sobie w kaszę dmuchać. Zwłaszcza, że to zalecana dla Ciebie potrawa. Podniesie potencję i wyostrzy wzrok.
Przede wszystkim gryczana z omastą. Dla wegetarian z tofu (tfu!). I nie baw się w politykę.
Bo jeszcze uwierzysz w jakieś pierdoły i dołączysz do stada baranów, które ślepo podążają
za jakimś Wodzem.
BYK: 20 kwietnia - 22 maja

To będzie dla Ciebie wyjątkowy rok. Tylko
głupio nie szarżuj mając przed oczami kawał jakiejś płachty. Bądź bardziej jak byczek
Fernando niż jak Robert de Niro w filmie
„Wściekły byk”. Pisz wiersze, o czymkolwiek,
np. o miłości do zmywania naczyń, albo poemat o obieraniu ziemniaków. To będzie Cię
wprowadzać w dobry nastrój. Jeżeli poezja
nie pomoże wspomagaj się węgierskim winem
marki „Bycza krew”. Nie patrz zbyt często
spod byka, bo ludzie teraz nerwowi i łatwo za
to dostać po twarzy. Unikaj kaszanki, bo będzie Cię po niej roznosić. Dla wegetarian polecane buraki i czerwona fasola. Nie wiadomo
dlaczego, ale gwiazdy tak sugerują.
BLIŹNIĘTA: 23 maja - 21 czerwca

To będzie dla Ciebie niesamowity rok. Tylko
próbuj robić pewne rzeczy podwójnie np. nie
idź na tradycyjne jedno piwo, tylko na dwa.
Przebadaj wszystkie podwójne części ciała
(dobrze wiedzieć czy wszystko jest na swoim
miejscu i czy jak spałeś po pijaku na ławce
w Parku Kasprowicza ktoś nie wyciął Ci np. jednej nerki). Jeżeli do drzwi ktoś zadzwoni dwa
razy, to nie otwieraj. Bo to może być listonosz,
ale także kontroler, który chce sprawdzić czy
masz zarejestrowany telewizor. Polecana potrawa – dla jaroszy dwa grzyby w barszcz, dla
mięsożernych dwa paszteciki w barszcz.
RAK: 22 czerwca - 22 lipca

O, to będzie super rok. Ale unikaj słońca, bo
w tym roku opalenizna będzie passe. To znak
dobrobytu i pomyślności. Na opalonych będzie polować skarbówka. Bo według tajnych
instrukcji kontrolowani nie będą bladzi – to

znak, że w czasie pandemii głodowali i biedowali. Opaleni zarabiali kokosy i korzystali
ze słońca gdzieś na jakichś Malediwach czy
innych Karaibach spijając drinki z kolorowymi
parasolkami. Zalecane potrawy – jak Cię stać,
to homary. Jak nie, to ziemniaki z ogniska.
LEW: 23 lipca - 23 sierpnia

To będzie niesamowity rok. Czeka Cię podróż
w tropiki. Czyli na przełomie lipca i sierpnia
trafisz do Międzyzdrojów, albo Mielna. Zaryczysz nie raz jak zobaczysz ceny. Wcześniej
wybierz się do dentysty, żeby po otwarciu
paszczy świat nie zobaczył braków w uzębieniu. Hodujcie czupryny żeby było czym zarzucać na molo. Lwice zaś będą miały bardzo
udane polowania, szczególnie na przecenach,
Black Friday-ach, i innych wyprzedażach. Zaatakują błyskawicznie i nie dadzą sobie wydrzeć zdobyczy. Zalecane potrawy – krwiste
steki. Dla wegetarian – szaszłyk z soi.
PANNA: 24 sierpnia - 22 września

Genialny rok. Osobnicy i osobniczki spod tego
znaku są zazwyczaj delikatni, wrażliwi, romantyczni. W tym roku powinni jednak zmężnieć,
zhardzieć. Najlepiej wstąpić do Wojsk Obrony
Terytorialnej Kraju, albo zacząć ćwiczyć walki
w klatkach (na początek mogą być na klatce
schodowej z sąsiadami), aby po kilku przegranych zostać komentatorem politycznym
w pewnej TV. Można też rzucić się w twardy
show biznes i założyć kapelę disco polo. Sugerowane przeboje, to „Kalesony w opony ha,
ha, ha, ha”, „Bokserki z panterki, ojjojojo”, albo
„Jestem unijnym miękiszonem i noszę czapkę
z pomponem, lalallala”, aby po zakończeniu
szybkiej kariery także zostać komentatorem
politycznym pewnej stacji TV.
WAGA: 23 września - 22 październik

Świetny rok dla Wag. Posiadacze tego znaku
będą piękni, zdrowi i bogaci. Muszą tylko zachować właściwy tryb odżywiania (kawior
i szampan) oraz życia -zgodny z naturą minimalny wysiłek fizyczny(tylko sprawdzanie jak
rośnie stan konta bankowego). Niewykluczona
wielka kariera aktorska – może nawet jakiś epizod w „M jak miłość”?
SKORPION: 23 października - 21 listopada

Bardzo dobra passa w tym roku. Na ataki odpowiadaj tak jak zwykle – bolesnym ukłuciem,
albo wciśnij komuś jakąś szpilę. I nie bierz jeń-

ców. Unikajcie np. udziału w głupkowatych
reality show, bo choć tam lubią jadowitych
i ostrych zawodników, zrobią z Was „inteligentnych inaczej”. Zostaniecie wyśmiani
i w dodatku z ciałem pokrytym tatuażami, bo
tylko tacy „wydziarani” osobnicy dostają się
do tych programów. Polecana potrawa – żurek, dla jaroszy – w każdej postaci ogórek.
STRZELEC: 22 listopada - 21 grudnia

Czeka Cię fantastyczne 12 miesięcy. Tylko
uważaj, żebyś w tym roku czegoś przypadkowo nie strzelił (tzw. gola, byka, faux pas, wtopy, focha), albo żeby Ciebie nie odstrzelono
(z czegoś) lub żeby Cię nie wystrzelono (gdzieś)
l. Uważaj na zdrowie – na wszelkie dolegliwości strzel sobie „setę”.
KOZIOROŻEC: 22 grudnia - 19 stycznia

Extra rok. Dużo ruchu na świeżym powietrzu
– wędrówek po górach i skoków na pochyłe
drzewo (coś tam z kozy ten znak przecież ma).
Ale zachowaj czujność, rozglądaj się dokoła,
nie ufaj byle komu, żeby pod koniec roku nie
okazało się że jesteś kozłem ofiarnym albo rogaczem. Częściej sięgaj po galaretkę owocową
z bitą śmietaną. Unikaj dań z rogacizny.
WODNIK: 20 stycznia - 18 lutego

Bardzo dobry rok. Czeka na Ciebie sporo pieniędzy – do wydania. Najważniejsze pić dużo
wody gazowanej (niegazowaną, to każdy ma
w kranie) i dużo zapijać wodą (to też zdrowo
i rano mniejszy kac). Nie przesadzaj z owocami
morza, zwłaszcza bałtyckiego. Dlatego unikaj
nadmorskich smażalni ryb. Unikaj także alkoholu w nadmiernych ilościach, aby tzw. życzliwi nie przypięli Ci łatki Wódnik. Polecane
potrawy – soki z kiszonej kapusty i kiszonych
ogórków.
RYBY: 19 lutego - 19 marca

Znakomity rok. Tylko daj sobie spokój z rybami. Choć podobno zdrowe, to jak pokazują
ceny w sklepach, drogie jak cholera. Nie daj się
zwieść na byle tzw. błysk, czy fajną przynętę.
Bo potem ktoś Cię będzie miał na haczyku.
Szczególnie mocno dbajcie o włosy na czaszce i skórę twarzy. Wiadomo – ryba psuje się
od głowy. Pamiętaj – złota rybka rzadko się
zdarzy. Ale i ona ma ości, które mogą Ci stanąć
w gardle. Sprawdź ją też dokładnie – czy to
nie jest czasem zakamuflowana pirania.

PODARUJ RADOŚĆ WYGRYWANIA
I SZANSĘ NA MILIONY!
ŚREDNIO CO 4 ZDRAPKA WYGRYWA!

DOŁĄCZ ZDRAPKI DO PREZENTÓW ŚWIĄTECZNYCH!
NA
NOWY
ROK

PR NA
EZE
NT

DLA
NIEJ

DLA
NIEGO

Zdrapki to unikalna gra, w której wynik jest natychmiastowy,
a szansa na wygranie jakiejkolwiek kwoty naprawdę duża.
Prawdopodobieństwo wygranej nawet jak 1:2,96!

70 mln zł - wypłacamy miesięcznie na wygrane w zdrapkach
1 000 000 szt. zdrapek sprzedajemy dziennie
2 000 000 zł – najwyższa wygrana w zdrapkach
Nasi gracze od dawna wykorzystują produkty marki LOTTO,
aby swoim bliskim podarować szczęście, radość, szansę na wygraną
lub okazać uczucia.

DOSTOSUJEMY OFERTĘ DO TWOICH POTRZEB!
Kontakt
TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o.
03-728 Warszawa, ul. Targowa 25,
Zespół Loterii Pieniężnych

Jakub Trębacz
Tel. +48 22 518 23 56;
Kom. 797 013 444
jakub.trebacz@totalizator.pl

NA
ŚWIĘTA

foto: Jarosław Gaszyński, akk

Prestiże 2019
Kilka miesięcy temu postanowiliśmy wyróżnić i docenić osoby, które w ubiegłym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, osiągały
sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem. Są wizytówką naszego miasta, pokazują, że Szczecin jest wyjątkowy nie tylko
w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Kandydatów do wyróżnienia nominowała kapituła naszej redakcji. Jeszcze raz gratulujemy! Z powodu
pandemii dopiero teraz jednak udało nam się osobiście wręczyć nagrodzonym przyznane laury.

W kategorii: „społecznik” wyróżnienie otrzymał Robert Grabowski. Doskonały konferansjer, rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Wraz z dwójką przyjaciół:
Krzysztofem Jędrzejewskim oraz Gosią Krzemińską co czwartek, zapraszają potrzebujących na plac Tobrucki, by poczęstować ich ciepłym posiłkiem, który co tydzień gotują
uznani szczecińscy kucharze.

W kategorii „media społecznościowe”: Monika Szymanik

Autorka instagramowego profilu kamienica_w_lesie, pokazującego jej wędrówki
po ulicach i zakątkach Szczecina. To prawdziwy skarb mediów społecznościowych.

Mirosław Gawęda: dyrektor Teatru Współczesnego

W kategorii „osobowość biznesu”: Edward Osina

W kategorii „wydarzenie” – Teatr Współczesny „Być jak Beata”. Spektakl Teatru Współczesnego z utworami Beaty Kozidrak rozsławił Szczecin z siłą i impetem. Przez kilka
tygodni artystyczny Szczecin był na ustach całej Polski, nie tylko w nurcie oficjalnym,
ale także… plotkarskim.

Jest nie tylko biznesmenem, szefem wielkiej budowlanej firmy, ale także admiratorem
sztuki, a przede wszystkim jej mecenasem. To nie tylko pokazująca znakomitych artystów Galeria Kapitańska ale także szefowanie (z wyjątkową skutecznością i intensywnością) Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Edward Osina i Izabela Marecka – redaktor naczelna Prestiż Magazyn Szczeciński

Nagroda Prestiż

W kategorii „sport”: Krzysztof Bobala (na zdjęciu z żoną Agnieszką). Jak zorganizować
jedną z najlepszych sportowych imprez na świecie docenianą przez specjalistów z różnych zakątków globu? To dzięki niemu już od 27 lat możemy cieszyć się Pekao Szczecin
Open, podczas którego śledzimy zmagania uznanych na świecie tenisistów.
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W kategorii „działalność artystyczna”: Lump. Dzięki
inwencji Lumpa oraz innych artystów street-artowych
Szczecin powoli zamienia się w piękną galerię, na wzór
innych metropolii takich jak Berlin czy Nowy Jork.

foto: Ewa Bernaś

Manowce zaczarowane
Piękny Pałac Manowce gościł ludzi związanych z branżą ślubną. W niełatwym pandemicznym czasie, odbyła się w jego wnętrzach niezwykła
sesja fotograficzna. Przed obiektywem Aleksandry Medvey-Gruszki
stanęły tym razem nie pary młode ale osoby, które na co dzień przygotowują ceremonie ślubne i bez których ten bardzo ważny dzień nie byłby tak magiczny. Więcej o tym wydarzeniu w tym wydaniu magazynu.
						
ad

Michał Macuk, Mlaski Obfite

Łukasz Jankowski, The Prestige Films

Joanna Kopij, Lily Wedding Planner

Karolina Andrzejak, Lily Wedding Planner na tle Event Baru

Od lewej: Aleksandra Medvey-Gruszka, Agnieszka Szeremeta

Od lewej: Kamila Jankowska, The Prestige Films, Jarek Kowalski (DJ), Joanna SinkiewiczPałac Manowce, Karolina Andrzejak, Lily Wedding Planner

Fotografka Aleksandra Medvey-Gruszka

Joanna Sinkiewicz, Pałac Manowce

Wizażystki do Agnieszki Szeremety w trakcie przygotowań do sesji

Mały Staś Jesionek, synek Rafała Jesionka z JegoWina

Natalia Burdzy, Mlaski Obfite
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foto: Jarosław Dulny

foto: akk

Polmotor wspiera młodych

Golf w Binowie

Pod patronatem KIA Polmotor i pod okiem trenera Bartosza Nowickiego trójka młodych i utalentowanych szczecińskich zawodników Natalia Gulczyńska, Joanna Woźniak i Michał Groberski będą trenować
i pokonywać własne słabości. Projekt Kia Polmotor Running Team powstał by wspomóc młodych zawodników w drodze do sukcesu. W imieniu marki Kia Polmotor należącej do Dealera motoryzacyjnego Grupy
Polmotor Dyrektor marki Konrad Kijak i Kierownik Działu Sprzedaży
i Floty Adam Zalas zawodnikom i trenerowi życzą samych sukcesów
i dużo zdrowia!

Prawdziwi golfiści nie pękają i potrafią grać w każdych warunkach pogodowych. Nie straszny im ani żar tropików, ani jesienna słota, czy tez
śnieg i mróz. Tym razem jednak golfiści skupieni w Binowo Park trafili
w przedostatni weekend listopada na piękną pogodę. I wykorzystali ja
do ostatniego dołka. Wzięli oni udział w Business League Golf Cup –
w szranki stanęli i ci, co dopiero zaczynają swoja przygodę z golfem jak
i ci już zaawansowani.

Bartosz Nowicki, trener Kia Polmotor Running Team, Joanna Woźniak, Natalia
Gulczyńska, Michał Grobelski

Arek Wójcik (Unibaltic sp. z o.o.), Krzysztof Krawczyk (HKL sp. z o.o.), Tadeusz Olewnik
(Hossa s.c. Biuro Rachunkowe)

Kierownik Działu Sprzedaży i Floty Kia Polmotor Adam Zalas, Michał Grobelski, lekkoatleta, Joanna Woźniak, lekkoatletka, Karolina Wałowska, Dział Marketingu Grupy
Polmotor, Natalia Gulczyńska, lekkoatletka, Bartosz Nowicki, trener Kia Polmotor
Running Team, Konrad Kijak, dyrektor ds. handlowych i administracji Kia Polmotor

Henrik Wittrup (HQ Multinational), Lech Tomaszczyk (PGE Dolna Odra)

Michał Grobelski, Natalia Gulczyńska , Joanna Woźniak, Bartosz Nowicki, trener Kia
Polmotor Running Team

Marek Kaczyński, Andreas Kaukel (HQ Multinational), Ewa Stec (HQ Multinational)

foto: Jarosław Gaszyński

Dawna klinika na nowo
Luxmedica Face And Body Beauty – taką teraz nazwę nosi dawna Luxmedica. Salon postanowił poszerzyć swoją działalność co stało też się
świetnym pretekstem do uczczenia tego faktu. Holistyczne podejście
do pacjenta, szeroka gama zabiegów zarówno dla pań jak i dla panów,
przyjemna atmosfera oraz… pyszna kawa. To czeka na nowych, a także
na starych klientów kliniki.			
ad

Od lewej: Martyna Twarowska, Marzena Rutkowska, Piotr Wagner, prezes Luxmedici

Od lewej: Agata Piwowarczyk, dr Małgorzata Piwowarczyk

Od lewej: Renata Grądzka, Anna Turczanik-Kuklis
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DYSTRYBUCJA
GABINETY LEKARSKIE
AMC, Art Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
Aesthetic Med ul. Niedziałkowskiego 47
Centrum Rehabilitacji Duet al. Wojska Polskiego 70
Centrum Medyczne Słowik ul. Kaszubska 59
Centrum Medyczne Słowik ul. 5 lipca 11
Dental Art ul. Śląska 9a
Dental Implant Aesthetic Clinic ul. Panieńska 18
Dental Center ul. Mariacka 6/U1
Dentus ul. Mickiewicza 116/1
DermaDent ul. Kazimierza Królewicza 2 L/1
Dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna
ul. Kusocińskiego 12/lu3
ESTETIC Klinika Zawodny ul. Ku słońcu 58
Fabryka Zdrowego Uśmiechu ul. Ostrawicka 18
Excelmed ul. Kopernika 6/2
Gabinety Dr Żółtowski
al. Powstańców Wielkopolskich 79
Gabinet Terapii Manualnej ul. Kasprzaka 3A
Gajda ul. Narutowicza 16A
HAHS ul. Czwartaków 3
Hahs Protodens ul. Felczaka 10
Klinika Dr Stachura ul. Jagiellońska 87
Laser Medi Derm ul. Kasprzaka 2C
Laser Studio ul. Jagiellońska 85
Lighthouse Dental, ul. Arkońska 51/5
Medicus pl. Zwycięstwa 1
Mediklinika ul. Mickiewicza 55
Medimel ul. Nowowiejska 1E
Medycyna Estetyczna dr. Osadowska (Office
Center) al.Piastów 30
Optegra ul. Mickiewicza 138
Ortho Expert ul. Jagiellońska 87B
Perładent - Gabinet Stomatologiczny
al. Powstańców Wielkopolskich 4C
Praktyka Lekarska Piotr Hajdasz
ul. Partyzantów 3/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński
ul. Śląska 5/2
PP Estetyczna ul. Żupańskiego 6/1
ST Medical Clinic ul. Kwiatkowskiego 1/26
Stomatologia Kamienica 25 ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mikroskopowa ul. Żołnierska 13A/1
Stomatologia ul. Wielka Odrzańska 31
Vitrolive al. Wojska Polskiego 103
HOTELE
Hotel Atrium al. Wojska Polskiego 75
Hotel Dana al. Wyzwolenia 50
Hotel Grand Park ul. Słowackiego 18
Hotele Marina ul. Przestrzenna 13
Hotel Park ul. Plantowa 1
Hotel Radisson BLU pl. Rodła 10
Willa Flora ul. Wielkopolska 18
KANCELARIE
Przemysław Manik – kancelaria adwokacka
ul. Kr. Korony Polskiej 3
Lizak, Stankiewicz, Królikowski – kancelaria adwokacka al. Boh.Getta Warszawskiego 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazur – kancelaria adwokacka ul. Klonowica 30/1
Andrzej Marecki – kancelaria adwokacka
ul. Kr.Jadwigi 13/12
Gozdek, Kowalski, Łysakowski – adwokaci i radcowie
ul. Panieńska 16
Tomasz Kordus – kancelaria adwokacka
ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik
– kancelaria adwokacka ul. Monte Cassino 7/1
Dariusz Jan Babski – kancelaria adwokacka
ul. Bogusława 5/3
Grzegorz Dutkiewicz – kancelaria adwokacka
ul. Monte Cassino 19c
Aleksandruk-Dutkiewicz – kancelaria adwokacka
ul. Wyszyńskiego 14
Licht Przeworska – kancelaria adwokacka
ul. Tuwima 27/1
Mariusz Chmielewski kancelaria adwokacka
ul. Odzieżowa 5
Kancelaria Notarialna al. Jana Pawła II 22
Skotarczak, Dąbrowski, Olech – kancelaria adwokacka
ul. Narutowicza 12
Kancelaria Notarialna Daleszyńska - kancelaria
notarialna al. Jana Pawła II 17
Kancelaria Notarialna Małgorzata Węgłowska
ul. 5 lipca 9/1
Kancelaria Notarialna Małgorzata Posyniak
ul. Józefa Piłsudskiego 20
Kancelaria Prawna Kamil Zieliński

ul. Narutowicza 11/14
Waldemar Juszczak – kancelaria adwokatów i radców
al. Niepodległości 17
Zbroja Adwokaci ul. Bogusława X 9/4
KAWIARNIE
Artetamina ul. Rayskiego 21
Biancafe ul.Ostrawica/róg Wojska Polskiego
Bajgle Króla Jana ul. Nowy Rynek 6
Cafe 22 pl. Rodła 8
Coffee Costa GK Kaskada
Coffee Costa CH Galaxy - parter
Coffee Costa CH Mollo
Coffee Costa CH Outlet Park
Columbus Coffe al. Wojska polskiego 50
Columbus Coffe ul. Rayskiego 23/2a
Columbus Coffe ul. Krzywoustego 16
Columbus Coffe ul. Malczewskiego 26
Columbus Coffe CH Turzyn
Duet Coffee CH Galaxy - 1 piętro
Fanaberia Deptak Bogusława
Koch Cukiernia al. Wojska Polskiego 4
Lodziarnia Pogodna ul. Poniatowskiego 2
Orsola ul. Przestrzenna 4
Przystań na kawę ul. Rayskiego 19
Nad Piekarnią cafe & bistrot ul. Krzywoustego 15/U3
Sowa Cukiernia al. Wojska Polskiego 17
Sowa Cukiernia ul. Ku Słońcu 67
Sowa Cukiernia ul. Mieszka 1 73
Sowa Cukiernia ul. Struga 42
Sowa Cukiernia CH Galaxy
Solony Karmel ul. Rydla 52
Starbucks ul. Wyszyńskiego 1
Starbucks CH Galaxy
MOTORYZACJA
Auto Club Hyundai, Mitsubishi, Suzuki Ustowo 56
BMW i MINI przy rondzie Hakena
Ford Bemo Ustowo 56
Ford ul. Pomorska 115B
Harley Davidson ul. Gdańska 22A
Honda ul. Białowieska 2
HTL ul. Lubieszyńska 20
Lexus Kozłowski ul. Mieszka I 25
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
Baszta Nieruchomości ul. Panieńska 47
Baltic Group ul. Piotra Skargi 15
Calbud, pokoj 15 parter ul. Kapitańska 2
Extra Invest al. Wojska Polskiego 45
HMI ul. Moczyńskiego 13B
Futyma ul. Mieszka I 61A
Idea Inwest ul. Tkacka 14/U1
Lider House ul. Modra 92/2
Litwiniuk Property (Oxygen) ul. Malczewskiego 26
Master House ul. Lutniana 38/70
Siemaszko al. Powstańców Wielkopolskich 91 A
Tomaszewicz ul. Kaszubska 20/4
Turant & Wspólnicy ul. Mała Odrzańska 21/1
Vastbouw al. Wojska Polskiego 125
WGN Nieruchomości Plac Lotników 7
RESTAURACJE
17 Schodów ul. Targ Rybny 1
Bachus - winiarnia ul. Sienna 6
Bananowa Szklarnia al. Jana Pawła II 45
Bistro na językach ul. Grodzka
Bollywood ul. Panieńska 20
Bombay ul. Partyzantów 1
Buddah ul. Rynek Sienny 2
Brasileirinho Brazylijska Kuchna&Bar ul. Sienna 10
Chałupa ul. Południowa 9
Colorado Wały Chrobrego

Columbus Wały Chrobrego
El Globo ul. Piłsudskiego 26
Emilio Restaurant al. Jana Pawła II 43
Greckie Ouzeri (pod mostem Długim)
Jin Du al. Jana Pawła II 17
Karczma Polska Pod Kogutem pl. Lotników
Kisiel ul. Monte Cassino 35/2
Kitchen meet&eat Bulwar Piastowski 3
Kresowa al. Wojska Polskiego 67
La Rocca ul. Koralowa 101
Mała Tumska ul. Mariacka 26
Marshal Food ul. Rayskiego 23/1
Między Wierszami ul. Moniuszki 6/1
Na Kuncu Korytarza ul. Korsarzy 34
Non Solo Pizza Pasta ul. Wielka Odrzańska 18U
Paladin ul. Jana z Kolna 7
Paprykarz al. Jana Pawła II 42
Pepperoni Pizzeria ul. Poniatowskiego 2a
Piastów 30 al. Piastów 30
Porto Grande Wały Chrobrego
Public Fontanny al. Jana Pawła II 43
Public Cafe ul. Wielka Odrzańska 18A/U
Restauracja Karkut ul. Bogurodzicy 1
Ricoria al. Powstańców Wielkopolskich 20
Rybarex ul. Małopolska 45
Sake ul. Piastów 1
Shanghai Rynek Sienny 4
Spotkanie al. Jana Pawła II 45
Spiżarnia Szczecińska Hołdu Pruskiego 8
Stockholm Kitchen&Bar Bulwar Piastowski
Sushi & Pasta ul. Zbożowa 4
Tokyo ul. Rynek Sienny 3
Towarzyska Deptak Bogusława
Trattoria Toscana pl. Orła Białego
Ukraineczka ul. Panieńska
Unagi al. Jana Pawła II 42
Willa West Ende al. Wojska Polskiego 65
Wół i Krowa ul. Jagiellońska 11
SKLEPY
5 Plus ul. Jagiellońska 5
Arcadia perfumeria ul. Krzywoustego 7
ART TOP ul. Chodkiewicza 6
Atelier Sylwia Majdan al. Wojska Polskiego 45/2
Atrium Molo ul. Mieszka I 73
Batlamp ul. Milczańska 30A
Batna ul. Targ Rybny 4/2
Bella Moda ul. Bogusława 13/1
Brancewicz al. Jana Pawła II 48
Centrum Mody Ślubnej ul. Kaszubska 58
Desigual, CH Galaxy – parter
Velpa ul. Bogusława 12/2 i 11/1
Clochee ul. Bogusława 10/2
Escada al. Wojska Polskiego 22
Henry Lloyd ul. Przestrzenna 11
HiperGlazur - Salon Łazienek ul. Świerczewska 47
Icon ul. Jagiełły 6/5
Jubiler Kleist ul. Rayskiego 20
Kaskada Galeria (punkt informacyjny)
Kropka nad i ul. Jagiellońska 96
Kosmetologia Monika Turowska ul. Duńska 38
MaxMara ul. Bogusława 43/1
MOOI ul. Bogusława 43
Moda Club Al. Wyzwolenia 1
MilaBozza ul. Krzywoustego 14/20
Portfolio (od ulicy Jagiellońskiej)
ul. Rayskiego 23/11
Prowansja kwiaciarnia ul. Szwedzka 28
Prowansja kwiaciarnia ul. Rostocka 15
Riviera Maison ul. Struga 23
Rosenthal ul. Bogusława 15/1A
Strefa Koloru ul. Santocka 48-49
VIP Collection al. Wojska Polskiego 22
Wineland al. Wojska Polskiego 70
SPORT I REKREACJA
Aquarium (basen dla dzieci) ul. Jemiołowa 4A
ASTRA szkoła tańca al. Wyzwolenia 85
Binowo Golf Park Binowo 62
Bloom ul. Koralowa 64X
Calypso Fitness Club Office Center ul. Piastów 30
EMS Studio al. Wojska Polskiego 31/4
EnergySports ul. Welecka 13
Eurofitness (Netto Arena) ul. Szafera 3
Fitness „Forma” ul. Szafera 196B
Floating Chillout ul. Iwaszkiewicza 20/U4
Kids Arena, ul. Staszica 1
Mabo B Zone Klub ul. Welecka 2
Marina Sport ul. Przestrzenna 11
PRIME Fitness Club, ul. 5 Lipca 46

PRIME Fitness Club, ul. Modra 80
RKF ul. Jagiellońska 67
Ski Park ul. Twardowskiego 5
Strefa H2O basen ul. Topolowa 2
Strefa 3L ul. Santocka 18/13/p.1
Strefa Jogi ul. Santocka 18/16
Szczeciński Klub Tenisowy al. Wojska Polskiego 127
Universum al. Wojska Polskiego 39
ZDROWIE I URODA
Atelier Fryzjerstwa Małgorzata Dulęba-Niełacna
ul. Wielkopolska 32
Atelier Fryzjerskie Paulina Mądrzak
ul. Bogusława 45/12
Akademia Fryzjerska Gawęcki
Al. Wojska Polskiego 20
Baltica Welness&Spa pl. Rodła
Be Beauty Instytut Urody, ul. Łukasińskiego 40/12
Beverly Barber Shop ul. Sienna 5A
CMC Klinika Urody ul. Jagiellońska 77
Depi Lab ul. Kaszubska 52
Dr Irena Eris Kosmetyczny Instytut ul. Felczaka 20
Ella ul. Kaszubska 17/2
Enklawa Day Spa al. Wojska Polskiego 40/2
Ernest Kawa, ul. Jagiellońska 95
Euromedis ul. Powstańców Wielkopolskich 33a
Fryzjerskie Atelier Klim ul. Królowej Jadwigi 12/1
GDG Aesthetic Club ul. Jagiellońska 81/1
Hall No 1 ul. Wyszyńskiego 37
Imperium Wizażu ul. Jagiellońska 7
JK Studio (od Rajskiego) ul. Monte Cassino 1/14
L.A. Beauty, ul. Raginisa 7/U3
La Fiori ul. Kwiatkowskiego 1A/6
La Rocca, al. Wojska Polskiego 9
Luxmedica ul. Welecka 1A
Medestetic ul. Okulickiego 46
Manufaktura Wzroku ul. Monte Cassino 40
MOI Instytut Kobiecego Piękna
ul. Wielka Odrzańska 28a
Modern Design Piotr Kmiecik ul. Jagiellońska 93
Natural Skin Clinic ul. Krasińskiego 10/5
Od stóp do głów ul. Batalionów Chłopskich 39a
OXY Beauty ul. Felczaka 18/U1
Royal Clinic, al. Wojska Polskiego 2/U3
Royal Studio ul. Łokietka 7/10
Royal Thai Massage ul. Sienna 4
Salon Bailine ul. Żółkiewskiego 13
Salon Masażu Baliayu ul. Wielka Odrzańska 30
SPA Evita Przecław 96E
Studio Kosmetyczne Kingi Kowalczyk
ul. Szymanowskiego 8
Studio Urody Masumi Deptak Bogusława 3
Studio Monika Kołcz ul. Św. Wojciecha 1/9
Verabella ul. Jagiellońska 23
Well Spring Tai massage ul. Kaszubska 13/4A
Wersal Spa al. Jana Pawła II 16
Yasumi ul. Staromłyńska 19
INNE
13 Muz pl. Żołnierza Polskiego 13
Centrum Informacji Turystycznej Aleja Kwiatowa
CITO ul. Szeroka 61/1
Filharmonia – sekretariat ul. Małopolska 48
Follow Me ul. Kolumba 1
Follow Me ul. Wendy 10A
Muzeum Narodowe ul. Staromłyńska 27
Opera Na Zamku ul. Korsarzy 34
Pazim recepcja pl. Rodła 9
Piwnica Kany św. Piotra i Pawła 4/5
Pogoń Szczecin biuro marketingu ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza al. Wojska Polskiego
Przedszkole Niepubliczne Nutka (Baltic Business Park)
Radio Szczecin al. Wojska Polskiego 73
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

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

