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OD NACZELNEJ

w

akacje przemknęły z szybkością F1, ani się człowiek
obejrzał, a lato już umyka
przed nadchodzącą jesienią. Zaraz niebo z niebieskiego zamieni się na
kobaltowe, a trawa przestanie być zielona, nawet
ta pracowicie rozwijana
z rolki tuż przed regatami The Tall Ship Races. Nasz zespół redakcyjny, choć nieco rozleniwiony produkowaniem witaminy D,
która ponoć jest wytwarzana podczas opalania (a lato było piękne tego roku), mocno pracował nad wrześniowym numerem, by
pokazać rzeczy wyjątkowe i najciekawsze. I jest niesztampowo,
od okładki począwszy. A na niej aktorka Teatru Polskiego, Sylwia
Różycka. Przyznam, że nie byłam pewna jak zareaguje na propozycję, by wystąpić posypana jedynie płatkami róż, rodem z filmu „American Beauty”. Ale Sylwia to przede wszystkim aktorka.
Z krwi i kości, dlatego bez problemu dała się porwać naszej wizji.
Efekty oceńcie sami.
Emocje nieco innego gatunku czekają nas w połowie września. Tak jak co roku, usłyszymy odgłosy uderzanych piłek tenisowych, będziemy oklaskiwać najlepszych i cieszyć się z każdego zwycięstwa Polaka na 21 edycji Pekao Szczecin Open. Prestiż
tradycyjnie już patronuje temu wydarzeniu. A będzie to turniej
nieco inny, bo po upadku głównego organizatora, fundacji Promasters, organizacji podjęła się agencja Bono z Krzysztofem Bobalą na czele.
O emocjach poczytamy także w artykule Darka Staniewskiego,
który namówił na zwierzenia paru znanych szczecińskich ojców
rodzin, nieco większych, niż standardowe 2 plus 2. Czy duża rodzina, to duże wydatki i jeszcze większe kłopoty, czy raczej więcej radości, brak nudy i jeszcze więcej szczęścia? Na to pytanie
próbują odpowiedzieć: Krzysztof Soska, Witold Jabłoński oraz
Lew Lizak.
W przerwie między intensywnymi treningami udało nam się
porozmawiać z jedną ze słynnych „Polskich złotek“, siatkarką
Małgorzatą Glinką- Mogentale. To dwukrotna mistrzyni Europy,
która 14 lat spędziła w zagranicznych klubach. Do Polski wróciła, żeby z Chemikiem Police zdobyć trofeum, którego brakuje
w jej kolekcji – mistrzostwo Polski. Opowiedziała Prestiżowi m.in.
o swojej karierze, życiu poza Polską i... miłości! Małgorzacie życzymy sukcesu, a Wam tradycyjnie miłej lektury.
Izabela Magiera - Jarzembek
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ROZMOWY W POCIĄGU

Najprostsza
definicja

o

...

d zawsze człowiek próbował
porządkować sobie życie zapamiętując i zapisując prawdy,
które potem wyznaczały ścieżki
całych społeczności. Przysłowia
mądrością narodów!!! A czasem słowo lub zdanie – latarnią
w ciemnej głowie pojedynczego człowieka… Kto z nas nie przeżył olśnienia? Pada jakaś fraza,
a my wykrzykujemy: Boże, jakie to proste, dlaczego wcześniej na
to nie wpadłem?
– Doświadczyła Pani tego? Zapytał pasażer. Mężczyzna wcale jeszcze w sile wieku, nie młody, ale też nie emeryt. Opowiadał
z rzadką nostalgią, jakby chciał rozliczyć się z przeszłością, usprawiedliwić błędy cielęcych lat, ale jednocześnie z radością. Dziwne
to było trochę i intrygujące jednocześnie. Mężczyźni rzadko się odkrywają. Zwykle to kobiety chętniej podejmują rozmowy w podróży.
Wyjechaliśmy już jakiś kawałek od Warszawy. Do Szczecina zostało
jeszcze duuużo kilometrów. Rozmowa rozwijała się ciekawie. Cieszyłam się z nowej znajomości. Czułam, że znów się czegoś nauczę,
zaczerpnę z doświadczenia tego wyjątkowego człowieka. – Tak,
wiele razy. Odpowiedziałam.
– Tak myślałem. Szkoda, że ja nie skorzystałem w pełni z usłyszanych w życiu mądrości. Nie jestem specjalnie wierzącym człowiekiem, ale zaprzyjaźniłem się z pewnym bardzo mądrym księdzem.
Moja matka była już w podeszłym wieku, potrzebowała opieki.
Poświęcałem jej tyle czasu ile mogłem. Dziś wiem, że za mało…
Latem zawsze wyjeżdżaliśmy gdzieś nad morze i tam poznaliśmy
tego duchownego. Z autentycznym powołaniem, wrażliwy i dobry
jak dziecko, a jednocześnie mądry jak tysiącletni dąb. Dziś to już
mocno starszy człowiek, ale wciąż sieje dobro. Kiedy moja matka
zmarła, napisał do mnie list, osobiście, piórem, ręcznie. Już sam
charakter zwracał uwagę na zaangażowapnie autora i wyjątkowość
myśli, które przelał na ten papier. Czytałem o obecności naszych
najbliższych mimo ich fizycznego odejścia, o tym, że cząstka ich

Joanna Osińska
Dziennikarka TVP, prezenterka programu informacyjnego TVP
Szczecin „Kronika”. Prowadzi serwis ekonomiczny „Biznes” w TVP.Info

wciąż żyje – w nas. O dumie matek z własnych dzieci, ale przede
wszystkim poruszyła mnie jego definicja miłości. Napisał poprostu,
że: MIŁOŚĆ TO OBECNOŚĆ… Mieści się Pani w głowie?! Tak proste, a jednocześnie jakbym odkrył Amerykę. Zacząłem analizować
nie tylko mój stosunek do matki, ale również do żony, do dzieci,
także do siebie… I co mi wyszło? NIEOBECNY!!! Ten list uratował moje małżeństwo. Żałowałem, że nie dostałem go wcześniej,
ale lepiej późno niż wcale. Pomógł mi naprawić relacje z dziećmi
i zaakceptować siebie. Miałem momenty, w których myślałem, że
już nic nie czuję, że jestem maszyną. Jem, śpię, pracuję, jem, śpię,
pracuję. Żadnych przyjemności, miłych niespodzianek, żadnej niedzieli, ani święta. Wciąż napięte nerwy. Zacząłem więc słuchać, co
do mnie mówią najbliżsi, o co mają pretensje. Ile to wymagało ode
mnie wysiłku, ale wytrwałem. Słuchałem także własnych myśli, zastanawiałem się czy jeszcze pamiętam czego w życiu chcę. Dlaczego jest mi źle, mimo tylu starań. To było prawdziwe wyzwanie, bo
przyzwyczajamy się do utartych ścieżek i jeszcze wymagamy, żeby
wszyscy wkoło uwielbiali nas i doceniali za to, że jak ten osioł drepczemy kopytkami. Jesteśmy przecież obowiązkowi. Tylko co z tego,
skoro po drodze gubimy najcenniejsze. Nawet przy ciężkiej harówie trzeba znaleźć czas dla najbliższych. Oni nadają sens naszemu
działaniu. Dla kogo to wszystko? Przecież nie dla siebie, nie jestem
wariatem. Podążanie w życiu na skraj piekła zwanym samotnością,
to nie moje przeznaczenie. Tak sobie tłumaczyłem. Miłość to obecność!!! Ośle!!! Więc przestałem być osłem, a zacząłem być obecny
czyli taki, jakiego wcześniej pokochała moja żona. Jaka to była ulga.
Poczułem wolność i tak mi zostało… i znów wróciło szczęśliwe życie. Słońce świeci jasno, trawa jest zielona, czasami śpiewają ptaki,
są słowa i cudowne chwile wśród zwykłych wspaniałych dni, są też
święta i miłe niespodzianki i …
Do przemyślenia stare przysłowie: Pamiętaj, jak sobie pościelesz,
tak się wyśpisz…
…Do zobaczenia w następnej podróży…
Joanna Osińska

NOWE MIEJSCA
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Per Se Brasserie & Cocktail Bar
To koktajl bar i restauracja z kuchnią włoską i francuską. Na gości czeka specjalna karta koktajli
i przestronne patio, całkowicie odseparowane od zgiełku ulicy. Wystrój Per Se zdobią zdjęcia Tomasza Lazara, utalentowanego i wielokrotnie nagradzanego szczecińskiego fotografa. W menu
znajdziemy, między innymi wykwintnego Piotrosza. Na przystawkę kelner zaproponuje carpaccio
z polędwicy wołowej, a na deser szef kuchni poleci Trio Profiterole.
Adres: pl. Hołdu Pruskiego 9

Nowaja. Centrum Zdrowia Kobiety

Miejsce, które zajmuje się zdrowiem kobiet, utrzymaniem jak najdłużej ich atrakcyjności oraz pełnej sprawności fizycznej, seksualnej i umysłowej. Centrum oferuje usługi w zakresie ginekologii
i położnictwa, medycyny prewencyjnej i przeciwstarzeniowej oraz dietetyki. Placówka współpracuje z genetykami, ginekologami, urologami, dermatologami, internistami, psychoterapeutami
i seksuologami.
Adres: ul. Wielkopolska 26/1
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C E N T R U M Z D R O W I A KO B I E T Y

ID Galleria. Kropka nad i
ID Galleria to autorska galeria Iwony Drążkiewicz. Szczecińska graficzka prezentuje w niej fotografię, grafikę i malarstwo, głównie współczesnych autorów. Część wystawowa połączona jest ze
sklepem designerskim Kropka nad i ,w którym można nabyć oryginalne elementy do wystroju
wnętrz.
Adres: ul. Jagiellońska 96

Karboklinika

Klinika specjalizująca się w karboksyterapii - naturalnej terapii dwutlenkiem węgla. Miejsce oferuje wysoką jakość usług, zaawansowany technologicznie sprzęt, profesjonalną opiekę specjalistyczną, a wszystko w przyjemnych i nowoczesnych wnętrzach.
Adres: Małkowskiego 30/6
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10 WYDARZENIA

Zrzutka od fanów
Kolejny teledysk nakręcił Damian Ukeje, szczeciński zwycięzca telewizyjnego konkursu The Voice of Poland. Klip
w całości sfinansowali fani Damiana.

u

Zaproś psa do knajpy
W Internecie powstaje „Psiolubna” mapa Szczecina. Można na niej znaleźć lokale i sklepy do których właściciel psa
może przyjść ze swoim pupilem.

Fot. Materiały prasowe

twór „Moja Mała Ameryka”, do którego powstał klip pochodzi z debiutanckiego albumu Ukeje.
– Stwierdziliśmy razem z zespołem, że wspólny teledysk będzie
naszym ukłonem w stronę fanów, a dla nich samych dobrą zabawą
– mówi artysta.
Projekt został wykonany przy wsparciu szczecińskiego portalu
Wspieram.to. Portal zajmuje się finansowaniem społecznościowym.
System bazuje wyłącznie na finansowej pomocy zwykłych osób,
które stają się mecenasami wspieranego projektu.
Teledysk Damiana, którego autorem jest ekipa z Mstudio można
było wesprzeć dowolną kwotą. W zamian – w zależności od wysokości wkładu – wspierający uzyskiwał podziękowania, płytę, koszulkę,
wejście na koncert, a nawet umieszczenie swojego zdjęcia lub filmiku w teledysku. Z tej ostatniej opcji skorzystało 5 osób, dzięki wpłatom powyżej 350 zł. Łącznie Ukeje dostał 8050 zł (od 83 osób).
Pochodzący ze Szczecina Damian Ukeje karierę rozpoczynał
w bluesowym zespole Jerry’s Hole Band. W 2009 roku wziął udział
w programie „Szansa na sukces” w którym zobaczyli go muzycy grupy Fat Belly Family i zaprosili do współpracy. Dwa lata później piosenką „Nie mamy nic” wygrał program The Voice Of Poland. 5 lutego
2013 odbyła się premiera jego debiutanckiej płyty „Ukeje”.
ad

n

Fot. Materiały prasowe

a mapie jest już kilkanaście miejsc. Na razie dominują lokale
gastronomiczne, m.in. Piwnica Kany, Towarzyska, Cafe Popularna, restauracja Cztery Talerze. Są też kwiaciarnie Esy Floresy
i Zielona Moda , Mydlarnia u Franciszka, Galeria Kaskada.
Psy mogą przebywać ze swoimi właścicielami zarówno w środku,
jak i w przyległych ogródkach. Mogą też liczyć na miskę wody.
Pomysłodawczyniami akcji są dwie panie ze Szczecna – Kamila,
posiadaczka dwóch psów i dwóch kotów oraz Wanda, właścicielka
trzech psów i kota.
- Z racji zamiłowania do podróży i faktu, że nasze psy zawsze jeżdżą, poszukujemy miejsc gdzie zostaniemy przyjaźnie przyjęci wraz
z pupilami - o genezie pomysłu mówi Wanda. - Okazało się, że takich miejsc jest nie mało w naszym mieście, jednak głośno o tym się
nie mówi. To doprowadziło do stworzenia mapki.
Inicjatorki akcji postanowiły zrobić kolejny krok i oznakować
„Psiolubne miejsca” tak, aby każdy już na wstępie wiedział, że może
wejść z czworonogiem.
- Mamy nadzieję, że nasze działania przekonają choć kilka osób
do spędzania czasu w Szczecinie ze swoim psem - dodaje Wanda.
Psiolubne miejsca można znaleźć pod adresem: psiszczecin.
blogsopt.com oraz na Facebooku.
ad

Nowości na ekranie
Na jesień TVP Szczecin odświeża ramówkę proponując
swoim widzom zupełnie nowe programy. Będzie więcej informacji i więcej ciekawych ludzi.

p

ojawił się poranny program informacyjny „Co niesie dzień”,
w którym prezentowane są najświeższe informacje z ostatnich godzin z różnych regionów kraju i zapowiedź najważniejszych
wydarzeń, które będą miały miejsce w trakcie rozpoczynającego
dnia. W ramówce pojawiły się również dwa inne programy tworzone przez dziennikarzy TVP Szczecin - dla seniorów program „Klub
srebrnego włosa” i „Bez barier” poruszający problemy osób niepełnosprawnych. Nowością jest również jedyny w telewizji publicznej
popołudniowy program lifestylowy „Zawsze po 18.00”.
ad
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Nowa droga wojownika

w

śnieżycy i załamaniu pogody osiągnęliśmy zwieńczenie
ściany na grani szczytowej Great Trango Tower – relacjonował na swoim facebookowym profilu Tomaszewski.
Drogę alpiniści nazwali „Bushido”, czyli droga wojownika. Cała
wyprawa trwała 19 dni, w tym czasie alpiniści dwa razy zjeżdżali ze
ściany do bazy.
-Odwrót do ostatniego biwaku okazał się dla nas jednym z największych i najtrudniejszych doświadczeń górskich. Walczyliśmy
ze zmęczeniem, zimnem oraz klinującymi się w szczelinach linami
zjazdowymi. Cała akcja rozgrywała się na wysokości powyżej 6000
m n.p.m. – informuje alpinista.
Wyznaczenie nowej drogi na Great Trango Tower jest częścią
większego projektu Tomaszewskiego, który szczeciński alpinista re-

Tomaszewski i Marek Raganowicz

Fot. Materiały prasowe

Dla wielu alpinistów osiągnięcie górskiego szczytu nie jest
celem samym w sobie. Są wśród nich ludzie, których „kręci” wyznaczanie nowych dróg. Należy do nich szczecinianin
Marcin Tomaszewski, który wraz z Markiem Raganowiczem,
zdobył szczyt leżącego w Pakistanie Great Trango Tower
(6386 m).

alizuje od kilku lat. Głównym celem 4 Żywiołów (tak nazywa się projekt) jest wytyczanie nowych dróg w wybranych rejonach górskich
na całym świecie. Do tej pory Tomaszewski odwiedził Patagonię,
Alaskę, Ziemię Baffina i Wenezuelę. ad

Oddaj włos
Szczecinianka Ola Maślach należy do coraz liczniejszej grupy niezwykłych kobiet, które bez zmrużenia oka pozbyły się
swoich pięknych długich włosów, na rzecz tych pań, które
o włosach mogą tylko pomarzyć.
undacja Rak’n’Roll Wygraj Życie!, której celem jest zmiana
schematu myślenia na temat choroby nowotworowej oraz
poprawy jakości życia chorych, od dwóch lat prowadzi akcję „Daj
włos!”. W jej ramach zakłady fryzjerskie przekazują fundacji ścięte
włosy na zrobienie naturalnych peruk dla kobiet po chemioterapii.
- Na akcję natknęłam się w prasie – mówi Ola, na co dzień położna. – Włosy oddałam w jednym z salonów fryzjerskich. Nie było mi
żal. Włosy szybko odrastają i cieszę się, że moje mogą zdobić głowę
również kogoś innego.
W Polsce peruki z naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez NFZ. Koszt takiej peruki to ok. 2 tysięcy złotych, na
który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Fundacja zbiera zdobyte
włosy i we współpracy z warszawskim Rokoko Hair Company przygotowuje darmowe peruki.
– Liczba osób, które wspierają naszą akcję cały czas rośnie. Ostatnio dołączył do nas jeden z salonów fryzjerskich w Londynie – mówi
Kamila Stępień koordynatorka projektu „Daj włos!”. – Każda z pań
ma szansę otrzymać nową naturalną perukę. Wybór modeli może
nie jest oszałamiający, ale można coś wybrać dla siebie.
Panie, które oddały fundacji swoje włosy chcą wiedzieć, kogo
nimi uszczęśliwiły.

Ola Maslach

Fot. Materiały prasowe

f

- To najczęściej zadawane pytanie, ”do kogo trafiły moje włosy?”
– wyjaśnia z uśmiechem Kamila Stępień. – Niestety nie potrafimy na
nie odpowiedzieć, bo ciężko przyporządkować włosy do konkretnej osoby.
– Aktualnie jestem na etapie zapuszczania włosów – dodaje Ola. –
Pomimo protestów ze strony ukochanego, ponownie zdecyduję się
wesprzeć fundację!
ad

Wirtualna wycieczka po Szczecinie

n

a pięknych zdjęciach wyświetlone są opisy najciekawszych
miejsc Szczecina widoczne z najwyższego punktu widokowego w mieście (113 metrów). Panorama działa również na tabletach i smartfonach, a najlepiej sprawdza się w Café 22, gdzie na
bieżąco można sprawdzać „co widać za oknem”. W kawiarni dla ułatwienia zwiedzania umieszczone zostały również ilustracje obiektów
widocznych za oknem wraz z ich skrótowymi opisami.
kds

Fot. Materiały prasowe

Wspaniałe, panoramiczne widoki ze szczytu biurowca Pazim można podziwiać na aplikacji www.szczecin360.eu.
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Mieszkać idealnie

Fot. Materiały prasowe

Zbliża się kolejna, bo już 22. edycja Targów Nieruchomości. W hali MTS-u w dniach 12-13 października spotkają się deweloperzy, przedstawiciele biur nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, banków i gmin.

w

której zarówno klienci jak i sprzedający będą mogli umieszczać
swoje ogłoszenia.
Ponadto podczas targów będzie działała kawiarnia, bar oraz
plac zabaw dla najmłodszych. Wstęp na targ a także parking są
bezpłatne.

jednym miejscu będzie można zapoznać się z pełną
ofertą rynku nieruchomości, a także sprawdzić warunki kredytowe. Dla gości przygotowano wiele atrakcji, m.in.
specjalne rabaty targowe Hot Deals ważne wyłącznie podczas
targów. Udostępniona zostanie również tablica ogłoszeń, na
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Szczecin promuje dobry design

Fot. Materiały prasowe

W dniach 4-6 października w halach Międzynarodowych
Targów Szczecińskich zagości dobry design.

Jedna z najbardziej znanych polskich siatkarek – Małgorzata Glinka – Mogentale została zawodniczką polickiego
Chemika.

g

Fot. Jarosław Gaszyński

linka to dwukrotna mistrzyni Europy, jedna ze słynnych „Polskich złotek“ trenera Andrzeja Niemczyka. 14 lat spędziła
w zagranicznych klubach, wygrywając m.in. Ligę Mistrzyń. Do Polski
wróciła, żeby z Chemikiem Police zdobyć trofeum, którego brakuje
w jej kolekcji – mistrzostwa Polski. Prywatnie żona byłego włoskiego
siatkarza Roberta Mogentale z którym ma 4 letnią córkę Michelle.
Glinka w sierpniu rozpoczęła już treningi, a w międzyczasie
opowiedziała Prestiżowi o swojej karierze, życiu poza Polską i...
miłości! Wywiad z Małgorzatą Glinką – Mogentale znajdziecie na
stronie 75.
jch
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Glinka stawia na mistrzostwo

R

odczas 22 edycji targów „Wszystko dla domu”, na powierzchni
5.000m kw. pojawi się blisko 100 najważniejszych firm branży
wnętrzarskiej, wśród których znajdą się wiodące polskie marki: Balma, Noti, Profi M, Meble Kostrubiec. Z przykładowymi aranżacjami
zaprezentują się m.in. Strefa Designera i Strefa Wnętrz Komercyjnych. Odbędą się także seminaria dla branży „Wnętrza dla biznesu”,
warsztaty i wykłady dla miłośników design. Zapraszamy!
Więcej informacji: www.mts.pl
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Krzywym

Po największej imprezie lata, czyli The Tall Ship Races zostały
już tylko wspomnienia i ... dyskusja o frekwencji, którą sprowokowały szacunki policji i magistratu mówiące o... 2,7 mln osób.
Porównajmy: 50 tys. osób dziennie pojawia się na wielkim festiwalu Heineken Opener, który odbywa się na lotnisku w Gdyni.
60 tys. osób wzięło udział w Bitwie pod Grunwaldem, a 175 tys.
w koncercie Rolling Stones na Glastonbury, najsłynniejszym festiwalu Europy (festiwal zajmuje 3,6 km kw.). Tyle samo żołnierzy
wzięło udział w największym desancie świata, czyli lądowaniu
w Normandii. Na 500 tys. osób szacuje się zarowno Woodstock
w Kostrzynie jak i ten pierwszy, legendarny amerykański festiwal.
1 mln osób bierze udział w karnawale w Rio, a 1,1 mln osób liczyła załoga Gwiazdy Śmierci, stacji bojowej Imperium. No to w wizjach przebiliśmy już samego George‘ a Lucasa!

transmisję koncertu Gali Eski jaki można było zobaczyć w TVP
realizowała ekipa... TVN.
Finał TTSR to także mnóstwo bankietów. Firmy organizowały je na pokładach największych żaglowców. W cenie był Dar
Młodzieży i Mir – ustawione w samym sercu Wałów Chrobrego,
a także Kruzensztern - choć schowany na Łasztowni to jednak
największy. Bankiety były podobne do siebie, ale cieszyły się
powodzeniem – chociażby z racji wyszynku i szybkiego dostępu
do toalety. Choć niektórzy, tzw. „stali bywalcy“ pod koniec regat
byli już nieco znużeni. Stąd podpowiadamy wszelkim firmom na
przyszłość – najlepiej robić bankiet w pierwszym dniu imprezy,
kiedy wszyscy oficjele mają jeszcze siłę. A potem w trzecim, wtedy też już mają siłę.

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe

Nie ustaje aktywność polskich kibiców. Najpierw ramach
meczu przyjaźni kibice Legii na dwie doby zawładnęli Szczecinem. Sprzątali miasto, pomagali starszym, a na koniec odnowili
Deptak Bogusława. Ci sami kibice trzy tygodnie później pomogli władzom Łomianek w organizacji tamtejszego meczu. Swoją
akcję zorganizowali także kibice Ruchu Chorzów. Na gdyńskiej
plaży stawiali dzieciom babki z piasku, podawali napoje spragnionym, ratowali tonących, a na końcu odparli wściekły atak tysięcy meksykańskich bandytów. I jak tu nie chwalić naszych decydentów – zarówno krajowych, jak i pomniejszych - że nieustannie
ładują kasę w piłkę nożną. Idealną współpracę psuje tylko tępa
i nachalna policja, która nie rozumie potrzeby kibiców w niesieniu pomocy społeczeństwu. Jest wyjście: likwidacja obecnej policji i przekazanie jej uprawnień klubom kibica. Od razu byłoby
w Polsce spokojniej. I milej.

Niezależnie jednak od tego jaka była frekwencja – trzeba
przyznać - impreza była wielka. Czemu zatem takim małym oddźwiękiem odbiła się ogólnopolskich mediach? Poza anteną TVP
– skromnie wypadliśmy. Niestety, przegraliśmy nie tylko z Woodstockiem, ale Powstaniem Warszawskim, pielgrzymką do Częstochowy, wypoczynkiem na Zalewem Zegrzyńskim czy ładną
pogodną w Lublinie. Zatem podpowiadamy: sami organizatorzy
zbytnio o obecność nie zabiegali. Przynajmniej tak to wyglądało – od kuchni. I jeszcze mała ciekawostka zza medialnych kulis:

A już nieco poważniej, choć nie do końca - to trzeba przyznać
kibicom, że mają doskonałe służby dezinformacyjne. Przy okazji
każdej zadymy w mediach pojawiają się wątpliwości – kto zaczął
bójkę, kto sprowokował, że winna jest policja itd. Tak było przy
okazji rozróby na Deptaku Bogusława, tak samo przy okazji walk
na gdyńskiej plaży. Jeden fakt jest tylko niezmienny - regularnie
„prowokowane“ są akurat grupy kibiców, a nie np. górników czy
filatelistów. Takie fatalne zbiegi okoliczności.

Michał Stankiewicz
Michał Stankiewicz, od 1999 r. związany z Rzeczpospolitą. Pracował także w Gazecie Wyborczej, TVP, TVN i Prestiżu. Laureat nagrody „Watergate“ Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Fundacji Batorego. Dwukrotnie – w 2004 (jako Rz) i 2012 (jako TVN) nominowany do Grand Press. Pasjonat tenisa, dobrej muzyki
oraz psów rasy bokser.
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okiem
W Szczecinie pojawił się wielki polski kompozytor Krzysztof
Penderecki. Przyjechał na IX Międzynarodowy Festiwal Sacrum
Non Profanum. Korzystając z okazji, władze lokalne zawiozły go do
nowej szczecińskiej filharmonii na wizję lokalną chcąc się pewnie
pochwalić ciekawym budynkiem. Mistrz obejrzał go w całości, nosem pokręcił niczym dyrygencką batutą i widać było wyraźnie, że
zbytnio zachwycony nie był. To co zobaczył skomentował krótko:
„szału nie ma”.

Szczeciński dworzec Główny PKP - ogłoszony w jakimś rankingu
najbrzydszym dworcem w Polsce doczeka się remontu. Szkoda,
w końcu mieliśmy coś w mieście „naj” czym mogliśmy się pochwalić
przed przybyszami. A dzięki jednemu z radnych okoliczni bezdomni przestali załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne pod stojącym na
przeciw dworca pomnikiem Zwrotniczego, Wajchowego, Czynu
Kolejarskiego czy też imienia Wszystkich Mięśniaków z Siłowni. Jak
zwał, tak zwał. Ważne, że gości w Szczecinie przestał witać odór.
Same sukcesy.

Fot. materiały prasowe

Finałowi regat The Tall Ships Races towarzyszyło wyjątkowo urozmaicone menu na stoiskach gastronomicznych. Jako że to impreza
typowo morsko - żeglarska, dlatego dominowały wyroby wyjątkowo mocno związane z wodą - szaszłyk, golona, kiełbacha, szaszłyk,
golona, kiełbacha... Gdzieś podobno ryby serwowali. Ale to jak
z cholesterolem - wszyscy o tym mówią, a nikt nie widział.

Fot. Jarosław Gaszyński

I jeszcze jedna dramatyczna wiadomość znad Bałtyku. Na szczęście - na razie z wybrzeży Danii i Szwecji. Pewien polski brukowiec poinformował, że pojawiła się w tamtejszych wodach Morzą
Bałtyckiego ryba pacu, która ma słynąć z tego, że wyjątkowo lubi
atakować... jądra kąpiących się mężczyzn. Świadkowie twierdzą, że
po ujawnieniu tej informacji niewielu panów korzystało z ochłody
w zimnych bałtyckich wodach. Tylko nie u nas. Na naszym wybrzeżu
paniki żadnej. Nasi twardziele zapacują coś do nosa, poprawią browarkiem i żadna pacu im nie straszna. To niech ona się lepiej boi!
„Kocham to miejsce, kocham każdy kąt. Kocham Nowe Warpno,
bo jestem stąd. Czy słońce wschodzi, czy już zachodzi - w Warpnie
się czujesz, jak rybak na łodzi” - to fragment tekstu hymnu na cześć
Nowego Warpna napisanego osobiście przez burmistrza tej miejscowości. Ładnej, niedużej i niedaleko od Szczecina. Pomysł przedni, dlatego podejmujemy inicjatywę i proponujemy: niech każda
miejscowość w regionie wymyśli swój hymn. W ten sposób trafimy
do Księgi Guinessa, a przy okazji będzie można stworzyć jakiś festiwal Hymnu Lokalnego im. Zespołu Jarzębina.

Do Szczecina zawitał także, z gospodarską wizytą, ambasador
USA w Polsce Stephen Mull. Okazało się, że oprócz miasta chce także zobaczyć fermę jakichś wiatraków. Urzędnicy miejscy podobno
wpadli w popłoch, bo jedyny wiatrak jaki jest w mieście, to stoi na
Mierzynie. I nie jest w zbyt dobrym stanie. Ale co tam. Już chcieli
ambasadora zawieźć i pokazać mu to cudo, kiedy okazało się, że
gość chce zobaczyć wiatraki, ale w... Darłowie. I w ten oto sposób
mierzyńska atrakcja nie będzie sławna w USA.

Polski rząd po kilkuletnim - wyjątkowo krótkim - (jeżeli chodzi
o decyzje dotyczące Szczecina) namyśle łaskawie zgodził się na powstanie dwóch stref ekonomicznych w mieście. Gdyby to chodziło
o Trójmiasto, to pewnie załatwiono, by to od ręki. My musieliśmy
prawie czołgać się pod drzwiami gabinetu premiera albo wisieć na
klamce u drzwi sali posiedzeń Rady Ministrów. Teraz wszyscy czekają w Szczecinie, kto z lokalnych polityków PO oficjalnie ogłosi, że
załatwienie stref, to jego zasługa. Może być wesoło.

W szczecińskiej Pogoni pojawił się komornik. Rozejrzał się, potem wskazał palcem i rzekł: „sztandar wyprowadzić!” i w ten sposób
piłkarski klub stracił coś bardzo cennego. To kara za dług sprzed 14
lat. Ówczesne władze Morskiego Klubu Sportowego pożyczyły od
pewnego biznesmena 100 tysięcy złotych. Do tej pory jednak mężczyzna forsy nie odzyskał. No to wysłał przedstawiciela „karzącej
ręki sprawiedliwości”. I co teraz Pogonio? Zrzutka na nowy sztandar,
czy na spłatę długu?

Dariusz Staniewski
Dziennikarz z ponad 20-letnim stażem i podobno niezłym dorobkiem. Aktualnie dziennikarz Kuriera Szczecińskiego. Od kilku lat dźwiga, choć nie sam, lubianą przez wielu i znienawidzoną przez niektórych specjalną kolumnę
w magazynie „Kuriera” pod nazwą „Kurier Towarzyski” próbując satyrycznie przedstawić m.in. świat lokalnej polityki. Namiętny wielbiciel kobiet, hucznych imprez towarzyskich, dobrej kuchni oraz polskiej kinematografii.
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Naga prawda o

Sylwii
Różyckiej
Rozmawiała: Izabela Magiera- Jarzembek / fot. Panna LU
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W ciągu dnia biega w dżinsach i bez
makijażu, dopiero wieczorem przemienia się w seksownego wampa. Gdy wychodzi na scenę, nikogo nie pozostawia obojętnym. Można ją zobaczyć na
deskach Teatru Polskiego w Szczecinie
oraz Teatru Miejskiego w Gdyni, gdzie
od kilku sezonów skutecznie uwodzi publiczność. Specjalnie dla Prestiżu, w gorącej sesji rodem z filmu „American Beauty”- Sylwia Różycka.
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mysłowa”, erotyczna, superkobieca”, to najczęściej pojawiające się
określenia, które padały z męskich
ust, gdy pytałam o Ciebie.
(śmiech) Ach ta scena… manipuluje ludźmi. To nie ja! To tylko moja wersja sceniczna.
Ale chyba widzisz reakcje mężczyzn na widowni?
Czasem tak, lecz zazwyczaj światła skutecznie mnie oślepiają
(śmiech)
A zaczepiają Cię po występach?
Zdarza się, owszem. Ale ci, którzy spodziewają się scenicznej
femme fatale zawiodą się, natomiast poznając ciekawego rozmówcę potrafię przegadać całą
noc. Przyznam, że w Szczecinie jest
dosyć bojaźliwa publika…
Boją się podejść, porozmawiać?
Dokładnie.
Panowie także?
Panowie przede wszystkim!
Nie okazują wprost zachwytu?
Raczej spuszczają wzrok, są zdecydowanie mniej odważni niż na
przykład w Trójmieście. Na szczęście mój mężczyzna nie bał się do
mnie podejść!
Jeden z moich znajomych także
się nie bał. Pamiętam, po którymś
Twoim występie dawał jawne
dowody zachwytu oraz wznosił
peany do „szczecińskiej Marylin
Monroe!”. Wtedy chyba Michał
Janicki zajął się wielbicielem.
Szczerze mówiąc niespecjalnie
pamiętam tę sytuację (śmiech).
Przyznam, że dla mnie podstawą
w relacjach damsko - męskich przy
wspomnianych okazjach jest takt
i dyplomacja.
A spontaniczność?
Przede wszystkim takt i dyplomacja, następnie poczucie humoru, inteligencja, a później spontaniczność.
Wróćmy do zmysłowości. Jak ją wykorzystujesz na scenie?
- To zależy od roli, jeżeli mam wcielić się w zmysłową postać
to prostu to robię. Zmysłowość traktuję jak jedno z wielu zadań aktorskich. Fakt, mam do tego warunki: odpowiednią figurę i urodę,
ale uwierz mi można stać w trampkach i w dżinsach zachowując
zmysłowość na przykład… w oczach.
- Jak słynne „ kurwiki” Renaty Beger?
- Oj nie… Takich nie chciałabym mieć (śmiech). Gdybym jednak
tylko się wyginała na scenie, a w oczach miałabym pustkę, nie byłoby mowy o zmysłowości.
Powiedziałaś o warsztatowej, aktorskiej zmysłowości, ja natomiast pytam o twoją wrodzoną zmysłowość, której używasz świadomie np. w kabarecie.
No wiesz, trudno nie posługiwać się zmysłowością, gdy w repertuarze mam piosenki typu „Erotyczne R” albo „Nowak nie da mi się

stoczyć”, gdzie śpiewam, że mam ochotę na przyjemność z wieloma panami…
A nie masz czasami trochę dosyć tego, że jesteś wciąż obsadzana w roli kusicielek-uwodzicielek?
Nie, ponieważ ja to sobie doskonale to równoważę w życiu. Na
co dzień się nie maluję najchętniej zakładam spodnie i trampki. Nasza pani Madzia z bufetu mówi gdy mnie widzi: „O, nasz Rumunek
już przyszedł, weź idź dziewczyno trochę się podmaluj… ”(śmiech).
Dziękuję Bogu, że dał mi jako takie rysy twarzy, chociaż niektórzy
jak mnie widzą bez makijażu, pytają „Sylwia… a ty czasem chora
nie jesteś..”?
A utożsamiasz się trochę z Marylin Monroe?
Absolutnie nie! Może i jest jakieś fizyczne podobieństwo, ale ona
dla mnie była smutną i tragiczną postacią.
Masz świadomość, że uwodzisz nie tylko mężczyzn? Mnie na
przykład zachwyciłaś w sukni z rozporkiem do pasa, śpiewając
„Happy Birthday Mr President” na jednej ze szczecińskich imprez…
Bardzo się cieszę! Zwłaszcza, że długo się zastanawiałam nad
tą sukienką…, bo uważam, że
w naszym teatrze są lepsze nogi
niż moje. I muszę powiedzieć, że
komplementy od kobiet cenię sobie najbardziej.
Sylwia Różycka ma kompleksy?
No pewnie! Co kilka kilogramów zazwyczaj (śmiech). Ale już
dawno wyrosłam z dążenia do
jakiejś wyimaginowanej doskonałości. Cieszę się tym co mam,
przede wszystkim zdrowiem!
Wiem, że kobiety bywają o ciebie zazdrosne. Jak sobie z tym
radzisz?
Kompletnie tego nie odczuwam! Konkurencją jestem, bowiem sama dla siebie. Kiedyś
mnie zapytano o nasze relacje
kobiet- aktorek w zespole. Jesteśmy „rodziną”. Gdy dołączyłam do zespołu Teatru Polskiego,
dziewczyny przyjęły mnie wspaniale i bardzo mi pomagały. Jeżeli
nawet czasem zachodzi sytuacja
konfliktowa, to każdemu zależy
żeby ją jak najszybciej załagodzić.
Tutaj dużą rolę odgrywa Adam
Opatowicz, to on w sposób zupełnie nienachalny wychowuje
zespół i dzięki temu jesteśmy bardzo zgrani.
To Adam Opatowicz ściągnął
Cię do Szczecina?
Owszem, zadzwonił do mnie. Ale wcześniej „wypatrzył” mnie Michał Janicki. Było to na pierwszym zjeździe absolwentów Studium
Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Podszedł do mnie i po chwili rozmowy rzekł: „Wiesz co… jesteś dosyć zgrabna, całkiem bystra, fajnie
się z tobą rozmawia… Ty byś się nam przydała do teatru! Zadzwoni
do ciebie dyrektor!” Tak też się stało. I przyznam, że jest wspaniale!
Studiowałaś w Trójmieście. Jak wspominasz ten czas?
Jestem niezmiennie zakochana w Gdyni. To miasto mnie ukształtowało. Zostawiłam tam skrawki serca na chodnikach… (śmiech).
Jeżdżę tam, gdy tylko mogę.
Bywasz często?
Co wakacje jeżdżę do Teatru Miejskiego na scenę letnią w Orłowie w Gdyni i gram przedstawienia. To jest wspaniałe, bo mogę
sobie nieco zmienić otoczenie.
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A które środowisko jest ciekawsze?
To zależy od tego, ile wypijemy! (śmiech). Teraz poważnie. Ludzie
ze Szczecina dają mi poczucie rodzinności, a Gdynia jest moim
pierwszym mentalnym domem. Oba środowiska są frapujące na
tyle, by chcieć do nich wracać.
A masz swoje ulubione miejsca w Trójmieście?
„Klubokawiarnia” w Gdyni, tam spotyka się światek artystyczny:
muzycy, aktorzy. Wygodne sofy, poduchy, można zasnąć, odpocząć,
obudzić się i żyć dalej…
Dużo imprezujesz?
Ostatnio nie jestem typem imprezowicza, bardzo lubię…. spać.
Po spektaklu wracam jak najszybciej do domu, by odpocząć
z moim ukochanym, chyba, że towarzystwo godnie mnie zmanipuluje (śmiech).
Czyli cenisz sobie spokój, po nadmiarze wrażeń w teatrze?
Dokładnie. Bez makijażu, bez szpilek i głośnej muzyki. To ta druga Sylwia - po pracy.
Śpiewasz, błyszczysz urodą. A jaką rolę teatralną wspominasz
jako najtrudniejszą?
W każdej z ról przychodzi moment, w którym postać skrajnie różna ode mnie wymaga pracy, obserwacji oraz pamięci emocjonalnej. W pracy nad rolą szekspirowskiej Rosalindy wymienione wyżej
elementy uruchamiał we mnie dzielnie Grzegorz Suski, śmiejąc się
w trakcie, że młodość nie w każdym przypadku przychodzi z wiekiem.
Masz jakąś wymarzoną rolę, którą chciałabyś zagrać?
Chętnie wcieliłabym się w postać człowieka po przejściach, może
chorego umysłowo…
Lubisz cierpieć?
Niekoniecznie, ale to, co kosztuje stanowi wartość.
A dałabyś się oszpecić do roli? Przytyć z dwadzieścia kilogramów?

Za duże pieniądze – tak, żeby mieć później środki na to, by przywrócić się do pierwotnego stanu (śmiech).
A jakie masz plany zawodowe na najbliższy czas?
Będę grać w Gdyni i w Szczecinie. Od czasu do czasu piszę teksty
piosenek. Czytali je zaprzyjaźnieni z naszym teatrem mistrzowie słowa. Uspokoili, że mogę nie zawracać z tej drogi.
Może powstanie jakaś płyta?
Jeśli spotkam odpowiednich muzyków, to kto wie? Zrobię to dla
siebie.
A masz jakieś marzenia materialne?
Marzę o domu z bali… i jestem pewna, że w ciągu dwóch lat taki
dom powstanie! Będzie tam antresola, a z racji pasji mojego mężczyzny ścianka wspinaczkowa. Jednak nasze zamiłowanie do podróżowania może poddawać nas częstej migracji z wymarzonego
gniazda.
Dziękuję za rozmowę.

Aktorka Teatru Polskiego. Ukończyła 4-letnie
Studium Wokalno-Aktorskie przy Teatrze
Muzycznym w Gdyni. Zadebiutowała w 2006
roku, w Teatrze Muzycznym im. Danuty
Baduszkowej w Gdyni, w spektaklu Footloose
(Wrzuć luz), Toma Snowa w reżyserii Macieja
Korwina. Związana także z Teatrem Miejskim
w Gdyni, Teatrem Dramatycznym w Elblągu,
Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie,
a także Teatrem Kameralnym w Szczecinie
i Operą na Zamku w Szczecinie.

TEMAT Z OKŁADKI 21

22 LUDZIE

Fot. archiwim bohatera

Powiedz
tato, jak
to jest

Czy duża rodzina, to duże wydatki i jeszcze większe kłopoty, czy raczej
więcej radości, brak nudy i jeszcze więcej szczęścia? Jak to jest być
ojcem wielodzietnej rodziny? Na to pytanie próbują odpowiedzieć
szczecińscy ojcowie w pełnym wymiarze: Krzysztof Soska, Witold Jabłoński oraz Lew Lizak.

p

amiętacie taki polski serial „Czterdziestolatek”?
A rozmowę głównego bohatera inż. Stefana Karwowskiego z dozorcą domu, w którym mieszkał
- Tośkiem Walendziakiem? Otóż ów obywatel wyłuszczył mu w jednym z odcinków dlaczego warto
mieć dużą rodzinę: „Panie inżynierze, ja postawiłem na dzieci. Bo w pojedynkę, to pan nic nie
znaczy. Ja wierzę w rodzinę. Jak ja ich dobrze rozstawię, to mi nikt nie skoczy na plecy. Ani młody, ani stary. Jednego
dam do wojska, na zawodowego. Jednego do sklepu z częściami
zamiennymi. Córka już jest, jako uczeń w delikatesach. Tak ich rozstawię, żeby uchwycić kluczowe pola”.
Okazuję się, że w latach 70. ubiegłego wieku posiadanie dużej
rodziny w Polsce było atutem. A jak jest dzisiaj? Czy warto mieć
dużą rodzinę?
Krzysztof Soska - wiceprezydent Szczecina, ojciec szóstki dzieci
nie waha się ani sekundy: - Sam nie pochodzę z dużej rodziny. Mam
jednego brata. Ale chcieliśmy z żoną mieć dużą rodzinę. Choć aż
tak szczegółowo tego nie ustalaliśmy. Na pewno trójeczka była od
samego początku w planie - opowiada Soska.
Witold Jabłoński - do niedawna jeszcze wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, dziś przedsiębiorca zarządzający
polem golfowym Golf Amber Baltic i ojciec czwórki dzieci, również
nie pochodzi z dużej rodziny.
- Jestem jedynakiem, moja żona również. Święta jedynaków nie
są szczególnie inspirujące. Ale to, że byłem jedynakiem pozwoliło
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moim rodzicom spełnić pewne marzenia. Dość ciężko, ale stać ich
było na opłacenie dla mnie prywatnego liceum oo Pijarów w Krakowie. Myślę, że byli z tego bardzo dumni. Z powodu tych świąt chciałem mieć więcej dzieci. Dwójkę, no może trójkę, ale czwórkę to po
prostu przydarzyło się. Bardziej już szykowałem się do roli dziadka u mojego 18 - letniego syna, a tu taka niespodzianka – mówi
z uśmiechem Jabłoński.
W przypadku szczecińskiego adwokata - mecenasa Michała Lizaka, ojca trójki dzieci(9 lat, 3 lata i 2 miesiące-chłopcy), duża rodzina
to prawie tradycja. Skutecznie kontynuowana.
- Mam trójkę braci. Ja jestem najstarszy. Moi bracia są młodsi
ode mnie, ale jeden z nich ma już dwójkę dzieci, a drugi - jednowyjaśnia prawnik. - Myślę, że jak człowiek się wychowuje w dużej
rodzinie, to też chciałby mieć taką. Wadą jest mało czasu na różne
przyjemności dla siebie. Chociaż żona twierdzi, iż w moim przypadku to akurat dobrze... Ale przy dobrej organizacji jest to wszystko
do pogodzenia. W przypadku dużych rodzin zdecydowanie więcej
jest zalet. Krótko mówiąc: przychodzi się do domu i nie jest nudno.
Wiem, że mogę liczyć na moich braci. Jak jest większe rodzeństwo,
to myślę, że jest łatwiej i weselej w życiu - zapewnia Lizak.
Być czy nie być … przy narodzinach?
Wiceprezydent był przy narodzinach wszystkich dzieci. Teraz to
standard i żadne nadzwyczajne wydarzenie. Ale 20 lat temu nie
było to takie proste.
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Fot. Jarosław Gaszyński

- Uparłem się być przy porodzie pierwszej córki. To był rok 1989,
szpital w Zdrojach. Ordynator się zgodził. Powiedział: - „Właściwie
kilka lat pracowałem w Afryce i nikomu to nie przeszkadzało. Może
więc pan przyjść”- śmieje się Soska. - I nie wiem, czy nie byłem
pierwszym tatą, który uczestniczył w takim porodzie.
Ale w jednym przypadku Soska ma prawo mieć pretensje do rozwoju motoryzacji…
- Byłem przy wszystkich porodach moich dzieci, tylko na jeden
się spóźniłem. Bo utknąłem w korku. Dojechałem tuż po przecięciu
pępowiny. Zosia o tym doskonale wie, bo to przedmiot naszychrodzinnych żartów - opowiada Soska.
Przy narodzinach swoich dzieci był także mecenas Lizak. Choć
swoją obecność i uczestnictwo w tym wydarzeniu opisuje dość
enigmatycznie, bo był, ale... Częściowo. - Jestem dość wrażliwą osobą - sprytnie unika dalszych wyjaśnień. Do rodzinnego spotkania
na porodówce doszło także u Jabłońskiego. - Byłem przy porodzie
Michała. W czasie urodzin Gabrysi byłem w Poznaniu na studiach
MBA. Przy Małgosi chyba nie i przy Rafale też nie - wspomina.
Córka, córka, córka…syn!
Soska śmieje się, że trochę ciężko bywa szczególnie jednego
dnia w roku - 8 marca w Dzień Kobiet. Bo wiceprezydent ma pięć
córek i jednego syna.
- Już pierwsza córka miała mieć na imię Bartek. Druga… też miało
być męskie imię, ale konsekwentnie działaliśmy i jako szósty urodził się syn- śmieje się wiceprezydent.- W tej chwili ma osiem lat.
Najstarsza córka ma 24 lata. To duża różnica wieku. Z jednej strony
ten najmłodszy jest bardzo rozpieszczany przez starsze rodzeństwo,
jest takim domowym pupilkiem. A z drugiej strony można liczyć na
pomoc tego starszego rodzeństwa.
Ojcowskiej dumy nie kryje Witold Jabłoński.
- Michał Maksymilian skończył 18 lat, zdał w szczecińskim liceum
maturę i dostał się na studia dzienne na italianistykę i zaocznie na
prawo. Teraz siedzi 2 miesiące w Kanadzie i poznaje świat... Gabriela Krystyna ma 13 lat i zaczyna wchodzić w „głupi” wiek, chociaż przyniosła świadectwo z paskiem na koniec roku. Małgorzata
Maria, ma 8 lat chętnie się uczy i do niedawna była najmłodszym
dzieckiem w rodzinie, ale to się zmieniło...Rafał Stefan, urodził się
w październiku ubiegłego roku. Ma 10 miesięcy i przyznam, że to
jest wyzwanie - opowiada Jabłoński.
Los nie zapomniał o Sosce i wynagrodził mu wychowawcze trudy
kolejnym mężczyzną w rodzinie. Bo najstarsza córka wyszła w tym
roku za mąż.

- Zięć jest w porządku. Zaraził córkę kibicowaniem Pogoni. Razem
chodzą na mecze. I to w okolicach „piekiełka” - śmieje się wiceprezydent.
Wychowanie to wyzwanie
Stare przysłowie mówi: „małe dziecko, mały kłopot”. Dużo dzieci
- kumulacja kłopotów?
- Nie miałem takiej sytuacji, że ręce mi nagle opadły. Serio Dla
mnie dziecko jest błogosławieństwem, to dar, a nie dopust boży.
Dzisiaj patrząc nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że ich nie ma zapewnia Soska.
Podobno prawdziwy mężczyzna przepłynie rzekę pełną piranii,
w t-shircie przejdzie przez Himalaje, a opala się nie na plaży, tylko
w piecu martenowskim. Ale wychować dzieci, to dopiero wyzwanie.
Jak to zrobić?
- Dystans, spokój, zaufanie, ale również czas tylko dla siebie. Zimą,
kiedy nie pracuję tak intensywnie na polu golfowym jestem niemal
cały czas w domu. Codzienne spacery, zakupy, gotowanie obiadów
- stąd pomysł na mój blog kulinarny. Rodzinnie gotujemy, ja wymyślam potrawy, podaję do stołu kilka dań, siedzimy przy stole i rozmawiamy - zdradza swoją receptę Jabłoński. - Trochę martwiłem się
przy czwartym dziecku. Ale nie było to zwątpienie. Raczej delikatny
niepokój, czy sobie z żoną poradzimy, czy ja sobie poradzę.

Fot. Radosław Kurzaj

Szkoła życia
Co każdy z panów chce przekazać swoim dzieciom na dalszą
drogę życia? Co chciałby, aby wyniosły z rodzinnego gniazda? Soska poważnieje i chwilę się zastanawia.
- Chcę pokazać moim dzieciom, że rodzina musi być punktem
odniesienia, azylem i ostoją, gdzie się kształtują różne cechy charakteru. Bo duża rodzina, to najlepsza szkoła walki z egoizmem. Bo
trzeba się dzielić, trzeba czasem poświęcić swój czas komuś, zrozumieć, że nie możemy wszyscy pojechać na narty, bo to byłaby
katastrofa finansowa. To fajna szkoła życia, przebywanie w większej
rodzinie, wspólnocie - mówi wiceprezydent.
- Staram się razem z żoną, przekazywać szacunek dla innych i tolerancję. Kiedy jestem zawsze czytam im do snu książki, przerobiłem tym sposobem już całą literaturę dziecięcą i młodzieżową. Już
teraz mogę powiedzieć, że lubią czytać książki i dzięki temu mają
zdecydowanie większy zasób słów, poszerzają horyzonty, znają kulturę antyczną. To podstawa - dodaje Witold Jabłoński.
- Chciałbym, żeby moje dzieci wyniosły z domu szacunek do miejsca w którym mieszkamy, jakkolwiek by to górnolotnie zabrzmiało.
Szacunek dla kraju, naszej kultury i historii. Nawet jeżeli kiedyś wyjadą za granicę, chcę żeby były związane z naszym krajem i miastem
– podsumowuje Lew Lizak.

24 LUDZIE

LUDZIE 25

Miejski
szyk
Finalistka Top Model Zuzanna Kołodziejczyk, została twarzą najnowszej kampanii Sylwii Majdan. Sesja fotograficzna odbyła się w Berlinie
m.in. na Potsdamer Platz.

m

odelka pozuje w projektach z jesienno-zimowej kolekcji szczecińskiej projektantki. Wśród nich znajdziemy m.in.
rozkloszowane sukienki futrzane kamizelki, eleganckie płaszcze i asymetryczne sukienki.
– Dlaczego Zuzia? To piękna dziewczyna o lekko kobiecych kształtach, wspaniały typ urody korespondujący
z moją najnowszą kolekcją. To wspaniała skromna i bardzo pracowita osoba – mówi Sylwia Majdan.
Sesja wydobywa to, co najpiękniejsze zarówno w samych projektach jak i modelce. Połączenie prostoty ze
szlachetną elegancja powodują, że kolekcja skierowana jest niemal do każdej kobiety, a już z pewnością zawiera
elementy pasujące do każdego stylu życia jak i osobowości – poczynając od rozważnej romantyczki, a kończąc
na kobiecie rozrywkowej i pewnej siebie. Na uwagę zasługuje stylizacja Mai Holcman, – która poprzez fryzurę i make-up wyeksponowała
naturalne piękno bohaterki sesji, doskonale pasujące do projektów Sylwii Majdan.
ad

Foto: Adam Fedorowicz
Stylizacja: Maja Holcman
Asystent: Anna Torchała
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Fot. www.sedina.pl

Sztuka łączy miasta

Co może mieć wspólnego Szczecin z bułgarskim Burgas, łotewską
Rygą, niemieckim Rostockiem i czeskim Pilznem? Dzisiaj pozornie nic,
ale w okresie socjalizmu te miasta połączyła wielka akcja współpracy
kulturalnej. I o dziwo współpracy całkiem prawdziwej i szczerej.

c

hyba każdy szczecinianin w okolicach trzydziestki powinien go pamiętać. Wielki szyld
na ślepej ścianie kamienic przy placu Szarych
Szeregów (wtedy placu Lenina), u zbiegu al.
Wojska Polskiego i al. Piastów. Hasło: Współpraca miast: Burgas, Riga, Rostock, Szczecin,
Pilzno. Do tego barwy państw.
– Szyld odsłoniliśmy w 1975 roku – wspomina Jan Stopyra, prezydent Szczecina w latach 1973 – 1984, a dzisiaj przewodniczący rady
miasta. – To był bardzo trudny czas, nie było potrzebnych materiałów. Metalowe elementy szyldu w czynie społecznym, w prezencie
dla miasta wykonała Szczecińska Fabryka Motocykli, późniejsze Polmo – opowiada. Szyld dumnie przypominał mieszkańcom bratnie
miasta. Aż w jego miejscu stanął biurowiec.
Najwięcej było Czechosłowaków
W Kronice Szczecina 1945 – 2005 pośród kilku tysięcy faktów
z przedstawionych 60 lat historii Szczecina odnajdujemy ślady
sojuszniczej współpracy. Są informacje o wizytach burmistrzów
Rostoku i Burgas, wspomniane obchody Dni Przyjaźni i Kultury Rostoku i Rygi. Jedyne czeskie (czechosłowackie) akcenty to zmiany
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na stanowisku konsula, organizacja Dekad Kultury Czechosłowacji
w 1975 roku oraz zapis o współpracy Domu Towarowego Posejdon
z jego czechosłowackim odpowiednikiem – Priorem. Dzięki niej
w Szczecinie można było kupić dywany, porcelanę i zabawki produkowane przez naszego południowego sąsiada. Jest jeszcze ciekawy
fakt z 1957 roku – w tym roku Szczecin odwiedziło 45 tys. turystów,
najwięcej z… Czechosłowacji.
Więcej o legendarnej współpracy można dowiedzieć się nieoficjalnie, w rozmowach z ludźmi pamiętających tamte czasy.
Podwaliny pod przyjaźń miast układu demokratycznych republik
socjalistycznych stworzył legendarny twórca Szczecińskiej Estrady
– nieodżałowany Jacek Nieżychowski. Od lat 60. XX wieku szczecińscy artyści obowiązkowo prezentowali się na scenach zaprzyjaźnionych miast i vice versa… O ich atmosferze (sic!) do dziś krążą
legendy…
Trunki w służbie komunikacji
Jan Stopyra doskonale pamięta atmosferę gorącej wówczas
przyjaźni między miastami.
– To nie my wybieraliśmy miasta do współpracy, to się odbywało
centralnie, ale z czasem nieco sztuczna przyjaźń stała się prawdziwa.

Obok oficjalnych, politycznych i gospodarczych wizyt, najważniejsza była wymiana artystyczna, to naprawdę było wspaniałe – wspomina były prezydent miasta.
Grażyna Wojtczak, aktorka Teatru Lalek Pleciuga, z łezką w oku
wspomina współpracę. Zaliczyła artystyczno – gospodarskie wizyty
we wszystkich z czterech sojuszniczych miast. Były organizowane
festiwale, ale też artystyczne wymiany. Twórcy z zaprzyjaźnionych
teatrów pracowali w Szczecinie i odwrotnie. Tak zresztą jest do dziś,
na przykład całkiem świeży spektakl Pleciugi „Kopciuszek” to dzieło
ryskich artystów. Jednak współpraca miast dla aktorów miała znaczenie w innym wymiarze.
– Tam rodziły się prawdziwe przyjaźnie – opowiada Grażyna Wojtczak. – Nie czuliśmy, że to był jakiś przymus, myśmy się cieszyli, oni
się cieszyli… Język? A tam, dupa! Po polsku, po rosyjsku, na migi…
jak się dało… myśmy się naprawdę rozumieli… zwłaszcza, że każdy
z tych krajów ma swoje tradycyjne trunki (śmiech). Tej atmosfery nie
da się opowiedzieć słowami, pozostają fantastyczne wspomnienia.
Opowiadając o tamtych latach należy pamiętać o politycznym
i historycznym tle. Szczególnie w latach 80. kiedy powstała Solidarność, a papieżem został Polak.
– Wtedy mieliśmy szczególną „opiekę” służb specjalnych, ale jednocześnie prawdziwą opiekę zaprzyjaźnionych artystów. Byliśmy takim ogniskiem zapalnym – ocenia Wojtczak. – Jednak uciekaliśmy
wiadomym panom i korzystaliśmy z wielkiego zaufania, którym nas
obdarzano. Wszyscy wtedy i w Rydze i w Burgas i w Pilznie wiedzieli
gdzie leży Szczecin.
Ciemne strony ustroju znajdowały także swoje jasne oblicze.
– Dyrektorka Teatru w Burgas była żoną tamtejszego dygnitarza
partyjnego. Ach! Jakie myśmy tam mieli warunki! A jakie diety. Myśmy tam rządzili! Taka kasa, że palma! A oni w sklepach mieli więcej
niż my – śmieje się aktorka.

Rafał Bajena i dziewczyna z Cherry Daiquiri

Historyk, regionalista, wieloletni dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, prof. Kazimierz Kozłowski, doskonale pamięta
współpracę miast jedynego słusznego obszaru: – To było pozornie
fasadowe. A tak naprawdę niezwykle ludzkie. Absolutnie nie reżimowe, wręcz sympatyczne, a dziś nawet nostalgiczne – opowiada
prof. Kozłowskim. – Do dziś pamiętam niezwykłe spotkanie w Bułgarii. Kiedy wracałem do hotelu w Burgas, nie mogąc znaleźć do
niego drogi, poprosiłem o pomoc. Sympatyczny autochton wskazał mi drogę i zapytał skąd jestem. Kiedy usłyszał, że z Polski, ze
Szczecina musiałem wysłuchać całej historii sienkiewiczowskiego
Wołodyjowskiego… po rosyjsku! (śmiech).
W tekście Pawła Kwaśniewskiego, w Gazecie na Pomorzu z 1995
roku, odnajdujemy taką oto perłę: Na fasadzie domu przy placu
Sprzymierzonych wciąż widnieje stary napis głoszący przyjaźń
z miastami dawnego bloku: Rostock, Burgas, Ryga, Szczecin, Pilzno… - Przecież to już nieaktualne – mówię prezydentowi. Bartłomiej Sochański: – Inskrypcji nie zlikwiduję. Mam pomysł, żeby znów
z tymi miastami nawiązać kontakt. Napis będzie jak znalazł.
Nie zdążył, ale idea powróciła.
E
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Sztuka w kontenerze
JJuż od trzech lat szczecinianie regularnie zjawiają się w Pilznie ze
swoimi projektami kulturalnymi. Inicjatorem odświeżenia współpracy jest Rafał Bajena ze Stowarzyszenia Twórców i Producentów
Sztuki.
– I bynajmniej nie chodzi tylko o piwo Pilsner Urguell, które jest
tam produkowane, choć ma to oczywiście znaczenie – zastrzega na
wstępie Bajena, który przytacza wiele podobieństw obydwu miast.
Od podobnej historii rozwoju w okresie przemysłowej rewolucji,
przez współczesne problemy gospodarcze – tam likwidacja fabryki Škody, tu – upadek Stoczni Szczecińskiej.
– Obydwa miasta ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury,
z małym wyjątkiem… Pilzno nią będzie,w 2015 roku, a Szczecin
przegrał z Wrocławiem – przypomina Bajena.
W tym roku Szczecin pojechał do Pilzna na projekt Kontejnery
k světu (Kontenery na świat). W 60 kontenerach w kilku czeskich
miastach, z czego aż 30 w samym Pilznie, prezentowali się artyści
z całego świata. Szczecin dzięki intensywnej współpracy otrzymał
do dyspozycji główny kontener zlokalizowany na rynku. Promowany był oczywiście finał The Tall Ship’s Races, były wystawy, koncerty,
projekcje filmów, akcje artystyczne, warsztaty, przez cały czas działała tez szczecińska księgarnia. Ważnym punktem była też wizyta na
Wydziale Sztuki i Designu Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilznie, z którym, intensywnie współpracować zamierza szczecińska
Akademia Sztuki.

Inskrypcji nie ma, idea jest

R

Fot. Materiały prasowe
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Czym jeżdżę?

Sir
Bentley

Autor: Izabela Magiera-Jarzembek / Fot. Adam fedorowicz

Jest ich dokładnie dziesięć na świecie, a jedyny egzemplarz z kierownicą po prawej
stronie, znajduje się w… Szczecinie. Oto Bentley Continental R Limited Edition. Czapki
z głów!

b

entley Continental został zaprojektowany
pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, pokazany na targach w 1996 roku w Genewie, gdzie
został przyjęty owacyjnie. Wtedy też pojawił
się pomysł na stworzenie wersji limitowanej.
Continental R powstał na zamówienie salonu
Jack Barclay - najstarszego i najbardziej renomowanego dealera
samochodowego w Wielkiej Brytanii. Tak narodziło się dziesięć unikatowych aut, wzbogaconych o wszelkie możliwe udogodnienia.
Auta trafiły do osób ceniących komfort na niezwykłym poziomie
oraz dysponujących odpowiednią gotówką. Określanie wymagań
nie odbyło się na bazie prostego wyboru z listy. Wprost przeciwnie
– kupujący po prostu określał swoje wymagania, a firma je spełni-

Marka: Bentley Continental R
Moc: 420 KM
Pojemność silnika: 6.75 l.
Waga: 2450 kg
0-100: 6, 7 s.
Prędkość max: 270 km
Rok: 1996
ła. Stworzeniem ekskluzywnej wersji powierzono firmie Mulliner,
zajmującej się modyfikowaniem samochodów ze skrzydlatym B na
masce. Ta sama firma przygotowuje niemal wszystkie limuzyny, którymi porusza się królowa Elżbieta II.
Continentala R w wersji limitowanej można rozpoznać po obniżonych masywnych zderzakach, lakierze wybranym ze specjalnej palety kolorów. Wnętrze jest miejscem gdzie chłodny metal, delikatny
zamsz i aromatyczna cielęca skóra, zdjęta z aż 16 młodych cieląt
krów tworzy klubową atmosferę o zapachu luksusu. Do tego ręcznie szyte pikowane fotele z wyszytym białą nicią logo marki i audio
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firmy Naim o koncertowym brzmieniu. Bezcennym dodatkiem jest
unikatowe drewno klonowe sprowadzane z jedynego z regionów
Kanady. W środkuBentleya znajdziemy tabliczkę znamionową opatrzoną numerami 3/10 i podpisem producenta.
Biznesmen ze Szczecina, który jest właścicielem unikatowego
auta nie chce się ujawniać. – To zbyt ekskluzywny samochód- śmieje się. - I nie ukrywam, że jestem miłośnikiem tej marki, a nie jest to
jedyny Bentley w moim garażu… Warto dodać, że Continental R
jest niesamowicie mocnym autem. To rasowy Bentley jeśli chodzi
o wielkość i wagę. Auto ma długość 522 centymetrów! Pod maską
umieszczono silnik V8 o pojemności aż 6,75 litra. Wykrzesano z niej
420 koni mechanicznych i potężne 875 niutonometrów momentu
obrotowego. Zapewnia to potężnej limuzynie osiągi godne pojazdów sportowych – przyspieszenie do 100 km/h zajmuje bowiem
tylko 6,7s. Pomimo wagi wynoszącej 2450 kilogramów potrafi się
rozpędzić do 270 km/h. Za komfort jazdy i właściwości jezdne odpowiada zawieszenie złożone z wielu wahaczy oraz komputerowo
sterowane adaptacyjne elektro-hydrauliczne amortyzatory. Cena?
„Jeżeli pytasz o cenę, to cię na niego nie stać” – brzmi popularne
powiedzenie marki Rolls- Royce, które z powodzeniem możemy
zastosować także w przypadku naszego Bentleya. Niech więc pozostanie owiana dyskretną mgiełką tajemnicy…
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fot. Archiwum Akademii Kusznierewicza

Finansowanie
zakupu
jachtów
w Polsce
Jak sfinansować w Polsce zakup Jachtu? W dobie wszechobecnego w naszym życiu kredytu bankowego, łatwego dostępu do pieniądza wydaje się to bardzo proste. Wbrew
pozorom nie jest to jednak takie łatwe. Być może dobrym (a może jedynym) rozwiązaniem jest leasing. Pisze dla Prestiżu Mateusz Kusznierewicz.

w
szczególnie jeśli jacht jest drogi.

Polsce jacht, czy to motorowy
czy żaglowy, jest traktowany
przez instytucje finansowe
jako „exotic assets” i bardzo
trudno sfinansować zakup
takiego przedmiotu przy pomocy kredytu bankowego,

BANKI NIE ZNAJĄ RYNKU

Brak jest na rynku dedykowanych produktów takich jak choćby,
kredyt celowy, jak np. na samochód, czy kredyt na mieszkanie lub
dom. Wynika to częściowo ze specyfiki branży, a częściowo z braku
wiedzy banków, na temat rynku wtórnego jakim rządzi się ta branża.
Pojawia się wtedy problem co zrobić jeśli Klient nie spłaca kredytu?
Nie jest to samochód, który zawsze bank może sprzedać, nie jest to
też mieszkanie czy dom, na który też, w miarę prosty sposób można
znaleźć nabywcę na rynku wtórnym.
Wynika to również z braku wiedzy o rynku – w ujęciu ogólnym,
co stawia pytanie o opłacalność takiego przedsięwzięcia. Jeśli
bank nie jest w stanie oszacować wielkości sprzedaży, to nie wie czy
wprowadzenie takiego produktu mu się opłaci. Jeśli nie zna ryzyka,

gdyż nie potrafi go oszacować (... bo nie zna rynku, itd.), to się go
boi, a to oznacza, że koło się zamyka.
W POSZUKIWANIU EKSPERTA
Dodatkowo brak jest na rynku specjalistów, w szczególności w instytucjach finansowych, którzy znaliby zagadnienia związane z branżą, którzy potrafiliby doradzić klientowi w sprawie wyboru bandery,
czy możliwych rozwiązań prawnych, np. w skomplikowanych zagadnieniach związanych z przepisami krajów, których akweny chcielibyśmy eksplorować, jak choćby bardzo popularna wśród żeglarzy
Chorwacja. Również brak rodzimych ubezpieczycieli, którzy mieliby
podstawowe pojęcie o ubezpieczeniach jachtów i likwidacji szkód,
nie tylko w Polsce na Mazurach, ale też np. na Karaibach.
To wszystko sprawia, że musimy włożyć sporo wysiłku aby znaleźć
instytucje finansową, w której nasze pytanie o możliwość sfinansowania wymarzonego jachtu nie wprawi w panikę osoby odbierającej telefon.
JACHT W LEASINGU
Wydaje się, że jedyną , jak na razie alternatywą dla zakupu jachtu za gotówkę (bo zazwyczaj tak się kończyły rozmowy w bankach
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o kredycie na jacht) pozostaje leasing. Skorzystać z tej formy finansowania mogą jedynie przedsiębiorcy. Co prawda, w krajach Europy Zachodniej popularny jest tzw. leasing konsumencki – dostępny
dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
(zatrudnionych na umowę o pracę), jednak w Polsce z różnych przyczyn ta forma finansowania jest niedostępna.
Tak naprawdę, do sfinansowania zakupu jachtu, pozostają do
wyboru dwie formy leasingu. Leasing Finansowy – zwany również
leasingiem kapitałowym oraz Leasing Operacyjny – najbardziej popularny, chętnie wykorzystywany przez przedsiębiorców przy finansowaniu samochodów, jak również innych środków trwałych (jedna
z niewielu istniejących tarcz podatkowych). Jednak zwyczajowo
używana nazwa Leasing Operacyjny oznacza klasyfikację leasingu
wyłącznie dla celów podatkowych.
Zalety finansowania jachtu w leasingu: możliwość odliczenia
100% podatku VAT, możliwość zaliczenia w koszty firmy, wszystkich
opłat związanych z finansowaniem i użytkowaniem jachtu, a także
szybszy i łatwiejszy niż w przypadku kredytu dostęp do finansowania.
LEASING FINANSOWY
W Polsce jacht, jako środek transportu obłożony jest 7% stawką
amortyzacji, co oznacza, że musimy amortyzować go w firmie przez
blisko 15 lat. Począwszy od 2007 roku mali podatnicy lub podatnicy
rozpoczynający działalność mogą zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego, skorzystać z prawa do jednorazowych
odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-8 (z wyłączeniem samochodów osobowych) do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym
równowartości kwoty 50.000 euro.
Jeśli przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe i ma obowiązek poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,

a jednocześnie zależy mu na jednakowym ujęciu umowy leasingu
według przepisów ustawy o rachunkowości oraz według przepisów
podatkowych, to leasing finansowy jest najlepszą formą finansowania inwestycji.
Podatek od wartości dodanej VAT, w leasingu finansowym płatny jest „z góry”, tzn. na początku i od całej transakcji (transakcja =
wartość przedmiotu + część odsetkowa). W leasingu finansowym
przedsiębiorca ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT według tych samych zasad, co w przypadku zakupu za gotówkę czy na
kredyt. Może on otrzymać zwrot podatku w ciągu 60 dni od daty
złożenia deklaracji.
LEASING OPERACYJNY
Różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym jest
znacząca. W tym przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje
instytucja finansująca, czyli leasingodawca. Płatności podatku VAT
są cząstkowe, płatne z każdą fakturą. Dodatkowo opłaty leasingowe
można w całości zaliczyć do kosztów, pomniejszając bieżące zobowiązania podatkowe.
Minusem, w tym wypadku dla finansującego, jest wysoka wartość
końcowa przedmiotu, na którą godzi się niechętnie. Wynosi ona
26% przy minimalnym okresie trwania leasingu równym 69 miesięcy (wynika to z niskiej amortyzacji jachtu). Dlatego firmy leasingowe
realizują transakcje gdzie przedmiotem jest jacht w leasingu operacyjnym, ale o większej wartości (np. gdzie wartość jachtu przekracza
100 tysięcy euro). Transakcje o mniejszej wartości realizowane są
raczej w leasingu finansowym. Leasing operacyjny wydaje się być
najbardziej korzystną formą finansowania w ujęciu podatkowym.
Jak już wiemy, zbyt wielkiego wyboru narzędzi finansowych do
wykorzystania przy zakupie jachtu nie mamy. Trochę łatwiej mają
przedsiębiorcy – dla nich jest leasing. Inni? Cóż… muszą poczekać
na produkt lub zakup sfinansować z własnych środków.

Partnerami cyklu są:

Wyłączny przedstawiciel marek Jeanneau,
Lagoon oraz Prestige w Polsce

Ekskluzywne jachty na Zatoce Gdańskiej.
Imprezy firmowe, kameralne spotkania biznesowe

www.dobrejachty.pl

www.premiumyachting.pl
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Vanquish już
w Szczecinie!

Szybko, skutecznie i bezboleśnie. Amerykanie oszaleli na jego punkcie, bo wystarczą cztery 30-minutowe zabiegi, a tkanka tłuszczowa z brzucha i bioder znika bezpowrotnie. Polska premiera Vanquisha dopiero w tym miesiącu, a dr Piotr Zawodny z kliniki Estetic, jako
pierwszy w Polsce od dwóch miesięcy pracuje na tym „cudownym urządzeniu”.

„

t

o prawdziwa rewolucja w medycynie estetycznej”
– mówią specjaliści. Usuwanie tkanki tłuszczowej
jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bowiem Vanquish
działa szybko, krótko, nieinwazyjnie i bezkontaktowo, a co najważniejsze – zabieg nie boli i jest w pełni bezpieczny
dla pacjenta.
Postęp w medycynie estetycznej oznacza ciągłe poszukiwanie
nowych technologii, a takie właśnie zastosowano w Vanquishu.
Urządzenie emituje pole wysokiej częstotliwości i wykorzystuje rodzaj energii dotychczas nie stosowanej w terapii nadmiaru tkanki
tłuszczowej.
Vanquish działa bez kontaktu ze skórą, głowica emitująca pole
jest w odległości 15 milimetrów od ciała. W obszarze tkanki tłuszczowej pole wytwarza jednorodną temperaturę 45 stopni, tym samym redukuje ją bezpowrotnie nie powodując stanu zapalnego
towarzyszącego innym terapiom tego typu.
– Dochodzi do przyspieszenia naturalnego procesu zaprogramowanej śmierci komórek tłuszczowych- tłumaczy dr Piotr Zawodny

– lekarz medycyny estetycznej, właściciel gabinetu Estetic. Dzięki
selektywnej emisji ciepła, temperatura niszcząca komórki jest wytwarzana tylko w miejscu nagromadzenia tkanki tłuszczowej. Dlatego zabieg jest w pełni bezpieczny dla innych obszarów ciała.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie panuje kult piękna pracuje 150
urządzeń Vanquish. To również ulubione urządzenie mężczyzn, którzy zwykle stawiają na szybki efekt i nie lubią bólu. Zanim Vanquish
trafił do klinik na całym świecie uzyskał certyfikaty bezpieczeństwa
FDA oraz CE. Podczas badań wykonano ponad 250 zabiegów na
kilkudziesięciu osobach. Okazało się, że obwód „problemowych”
okolic zmniejsza się średnio o 6-7 centymetrów.
– Przyznam, że testowałem też sprzęt na sobie i efekt jest widoczny już po pierwszym zabiegu – mówi dr Zawodny. – A co najważniejsze metoda powoduje kompletne zniszczenie komórek tłuszczowych i nie ma zagrożenia nagłym powrotem tkanki tłuszczowej
po zakończeniu sesji zabiegowej. Nawet w wypadku wystąpienia
wzrostu masy ciała w tych miejscach, gdzie stosowano Vanquish
przyrost tkanki tłuszczowej będzie odpowiednio mniejszy.
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Anti - aging
Przeciw starości

Anti-aging, czyli medycyna przeciwstarzeniowa, jest nowym trendem wykorzystującym
najnowsze zdobycze nauki. Mówiąc najkrócej, polega na wczesnym wykrywaniu, zapobieganiu i odwracaniu zaburzeń funkcjonowania organizmu, schorzeń, chorób, które sprawiają, że w rezultacie wyglądamy starzej.

i

autor: Izabela Magiera- Jarzembek

stnieje wiele hipotez próbujących wyjaśnić, dlaczego się starzejemy – tłumaczy dr Tomasz Hamera. - Generalnie procesy starzenia się organizmu zaczynają się na poziomie komórki. Mówi
się o teorii wolnych rodników, skracaniu się pewnych odcinków
chromosomów – tzw. telomerów i wielu innych zmianach, których
następstwem jest stopniowa degeneracja komórek i tkanek ludzkiego organizmu.
Lepiej zapobiegać niż leczyć
Medycyna anti-aging działa wielokierunkowo. Propaguje wczesne wykrywanie i leczenie różnych chorób poprzez regularne badania. Zachęca pacjentów do niedopuszczenia powstania otyłości, których następstwem jest wiele chorób cywilizacyjnych m.in.
cukrzyca, choroby serca czy nadciśnienie. Dbając o prawidłową
dietę bogatą w wartościowe substancje odżywcze, suplementy
i witaminy wraz z tzw. antyoksydantami oraz właściwe nawodnienie organizmu możemy również spowalniać procesy starzenia się

komórek. Zdrowy tryb życia, to regularna aktywność fizyczna, unikanie palenia tytoniu czy umiarkowane spożywanie alkoholu. Anti-aging podkreśla również niebagatelne znaczenie ciągłej stymulacji rozwoju intelektualnego oraz tzw. aktywnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Potwierdzono bowiem wielokrotnie, iż u osób
aktywnych intelektualnie starzenie postępuje wolniej.
- Ale medycyna anti–aging, to również działania medyczne mające na celu aktywne spowolnienie czy wręcz odwrócenie efektów
starzenia się - dodaje dr Hamera. - Mowa o medycynie estetycznej i chirurgii estetycznej, które doskonale uzupełniają profilaktykę
anti- age, poprzez poprawę wyglądu, a zarazem znaczny pozytywny
wpływ na komfort psychiczny pacjenta.
Bezinwazyjnie
Hitem ostatnich lat jest regeneracja tkanek poprzez preparaty
osocza bogatopłytkowego z krwi własnej pacjenta. Osocze stymuluje działanie komórek macierzystych, które odmładzają skórę. Na
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Nici Silhouette Soft
dr Andrzeja Dmytrzaka 4 lata temu i do tej pory jest
kondycję skóry wpływają również pozytywnie działawykonywany tylko w klinice Aesthetic Med.
nia mezoterapeutyczne polegające na podawaniu
do skóry substancji odżywczych, mikroelementów
Cudowne igły i nici
i witamin. Eliminacja zmarszczek i fałdów skórnych
jak również odświeżanie twarzy, jest możliwe dzięki
Najczęstszym problemem starzejącej się twarzy
zaawansowanym technikom ostrzykiwania preparasą opadające policzki, czy wiotka szyja. W takich
tami zawierającymi toksynę botulinową popularnie
przypadkach można zastosować nici liftingujące
zwaną botoksem. Kwas hialuronowy – produkt naSilhouette Soft. Istotą operacji jest wprowadzenie
turalny – skutecznie i bezpiecznie wspiera działania
Endotine- lifting czoła
podskórne nici połączonych z rozpuszczalnymi
estetyczne wypełniając fałdy i ubytki tkanek, nadając
im wygląd jędrnych i zdrowych. Nadmiar tkanki tłuszczowej w po- stożkami umożliwiającymi podciągnięcie i zaczepienie obwisłej
szczególnych miejscach takich jak np. podbródek może być z kolei skóry. Rozpuszczające się stożki powodują wytwarzanie się między skórą policzka, a powięzią twarzową powierzchniowej blizny
wyeliminowany bez zabiegu przez lipolizę iniekcyjną.
utrzymującej podniesioną skórę. Co istotne, zabieg nie pozostawia widocznych nacięć, już około 40 minut po zabiegu pacjent
Mało inwazyjnie
opuszcza klinikę, a niewielki obrzęk utrzymuje się zaledwie dwa
Zabiegi medycyny estetycznej są wspomagane mało inwazyjny- dni.
Kolejnym szybkim i minimalnie inwazyjnym jest zabieg wykorzymi technikami chirurgii plastycznej. - Chirurgia plastyczna to potężna oręż w odwracaniu zewnętrznych oznak starzenia- mówi dr n. stujący specjalistyczny drut chirurgiczny Surgi Wire.
Dzięki Surgi Wire korygujemy fałd nosowo – wargowy – mówi dr
med. Andrzej Dmytrzak. - Zakres działania chirurgii plastycznej jest
ogromny. Gama zabiegów w obrębie twarzy i szyi rozciąga się od Dmytrzak. - Używamy długiej igły z wtopionym w nią delikatnym
zabiegów minimalnych, małoinwazyjnych do dużych i skompliko- drutem o nierównej powierzchni, wprowadzając igłę tworzymy
podskórną pętlę i przecinamy błonę łączącą skórę fałdu z mięwanych operacji.
Jednym z minimalnie inwazyjnych zabiegów jest Endoskopowy śniami twarzy. W ten sposób spłycamy fałd. W tę okolicę możemy
dodatkowo podać kwas hialuronowy lub własny tłuszcz. Zabieg
lifting czoła i brwi, który odmładza górne partie twarzy.
Aby podnieść brwi i część powiek górnych wykonujemy zabieg trwa około 25 minut, pozostawia niewielkie blizny, a w Polsce wyz użyciem implantów Endotine, wykonanych z kwasu polimlekowe- konywany jest tylko w klinice Aesthetic Med
Odmładzanie ciała to nie tylko działania w obrębie twarzy. Chigo, które umieszcza się w kości czołowej pod skórą w obrębie owłosionej skóry głowy – tłumaczy dr Dmytrzak. - Zabieg pozostawia nie- rurgia plastyczna, to również zabiegi poprawiające niemal każdą
wielkie blizny. Wszywane implanty mają haczyki, na których zawiesza partię ciała, modelowanie sylwetki. Reasumując anti-aging to hosię mięsień ze skórą podnosząc jednocześnie brwi do góry. Implanty listyczne działanie, dotyczące zarówno zdrowia jak i estetyki ludzrozpuszczają się, pozostawiając bliznę między kością czołową, a mię- kiego ciała. Pod kierunkiem dobrego specjalisty spowalnianie
i odwracanie procesów starzenia przestaje być mitem i staje się
śniem czołowym i skórą, dzięki czemu efekt jest długotrwały.
Zabieg po raz pierwszy w Polsce przeprowadzony został przez standardem naszych czasów.
Dr n. med. Andrzej Dmytrzak –
specjalista chirurgii plastycznej,
zajmujący się tą dziedziną ponad 20 lat, właściciel kliniki
Aesthetic Med. Jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej
i Anti -Aging, Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Światowego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ISAPS), Światowego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej (IPRAS), Europejskiej Akademii Estetycznej, Europejskiej Szkoły Onkologii.
Fot. Jarosław Gaszyński

Dr n. med. Tomasz Hameraspecjalista chirurgii ogólnej,
flebolog, lekarz specjalizujący
się w medycynie estetycznej
i anti- aging. Od 7 lat jest chirurgiem zespołu Aesthetic Med.
Jest członkiem, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Towarzystwa
Chirurgów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Flebologicznego
oraz Międzynarodowego Towarzystwa Lipolizoterapii i Międzynarodowej Sieci Lekarzy wykonujących Lipolizę i Zabiegi Medycyny Estetycznej.
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Królowa Wschodu ze Szczecina
Dorota Kościukiewicz - Markowska jest autorką sesji zdjęciowej do najnowszej kampanii reklamowej międzynarodowej marki profesjonalnych kosmetyków Kryolan. Zdjęcia do „Eastern Queen” robione były w Szczecinie.

ryolan zaczął dystrybuować mój album „Pałac kolorów. Magia makijażu”
na cały świat – mówi Dorota Kościukiewicz – Markowska. – W konsekwencji
tego, cały nakład albumu sprzedał się w ciągu kilku miesięcy. Tak się zaczęła moja
współpraca z tą znaną wizażystom na całym świecie marką. Później zaproponowano mi zrobienie dla nich kampanii reklamowej i po ustaleniach w siedzibie ich firmy
w Berlinie, zaczęłam działać.
W sesji zdjęciowej, która ukaże się m.in. w magazynie „Make – Up International”
wzięła udział Magda Andruszkiewicz ze szczecińskiej agencji modelek ML Studio.
– Magda jest ostatnio moją muzą – wyjaśnia autorka sesji. – I to ja ją zaproponowałam, by została twarzą całej kampanii.
Stylizacje przygotowała Magdalena Lipiejko, właścicielka ML Studio, a także znana
stylistka i fotograf. Natomiast niezwykłe czepce, w których przed obiektywem wystąpiła Magda są dziełem polskiej projektantki Katarzyny Konieczko, która ubiera m.in.
Justynę Steczkowską i Dodę.
– Głównym motywem przewodnim w sesji było połączenie złota z czerwienią przy
makijażu bardziej fashion oraz złota z fioletem przy makijażu naturalnym – dodaje Dorota Kościukiewicz – Markowska. – Przy takim miksie utalentowanych osób, wyszedł
efekt w stu procentach wschodni.
Kryolan to wiodący na całym świecie producent profesjonalnych akcesoriów i kosmetyków charakteryzatorskich, kolorowych i pielęgnacyjnych. Produkty tej marki
wiodą prym w teatrach, filmach i telewizji na całym świecie. Marka ta stała się uznanym znakiem towarowym dla profesjonalnych wizażystów.
ad

Fot. Pałac Kolorów

k

Upiększanie zimnem

l

unar ICE wykorzystuje zjawisko
Cryo Elektroporacji, czyli liftingującej terapii zimnem – tłumaczy Marta
Czerkawska z Enklawy. – Polega ona na
wprowadzaniu pod skórę aktywnych składników odżywczych. Bardzo niska temperatura sięgająca minus 20 stopni powoduje,
że przenikanie substancji do głębokich
warstw skóry jest kilkadziesiąt razy większe
niż w tradycyjnych metodach.
Cryo elektroporacja jest połączona
z dwoma zabiegami: Cryo Liftem i Cryo RF.
– Cryo Lift wygładza i poprawia owal

twarzy, silnie dotlenia skórę, powoduje obkurczenie naczyń i zwiększa mikrokrążenie
– wymienia zalety zabiegu Marta Czerkawska. – Natomiast Cryo RF odmładza i ujędrnia twarz, przebudowuje kolagen w skórze,
ponadto modeluje sylwetkę i bierze udział
w odnowie komórkowej.
Efekty widoczne są natychmiast po zabiegu, a z czasem – nawet do trzech miesięcy
po – silnie się pogłębiają. Lunar ICE jest zatem idealnym rozwiązaniem dla osób, które
chcą natychmiast poprawić w swój wygląd,
nie tylko twarzy, ale i całego ciała.
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Gabinet Medycyny Estetycznej Krzysztof Marosz
- wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym
- powiększanie i korygowanie ust
- botoks
- mezoterapia
- zwalczanie cellulitu
- miejscowa redukcja tkanki tłuszczowej
tel. 691 504 423, e-mail: info@drmarosz.pl, www.drmarosz.pl
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Fot. Materiały prasowe

Zafunduj sobie zastrzyk młodości na urodziny. Lunar ICE to zaawansowana technologia w dziedzinie liftingu twarzy i ujędrniania skóry całego ciała, urządzenie, które
będzie można przetestować podczas urodzinowych dni w Enklawa Day SPA.
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Światło młodości
Starzenie się skóry jest naturalnym i nieodwracalnym procesem. Z wiekiem pojawiają się
zmarszczki, przebarwienia, obniża się gęstość kolagenu, a skóra staje się cieńsza i bardziej delikatna. Można jednak temu zapobiec. Na ratunek przychodzi fotoodmładzanie.

t

o delikatniejsza od dermabrazji laserowej i chemicznych peelingów, metoda regenerowania skóry za
pomocą światła. – wyjaśnia Ewelina Bugajska z Beveline. – Zabieg ten jest kuracją uniwersalną gdyż
za jednym zamachem usuwa się drobne zmarszczki, przebarwienia,
piegi, rozszerzone naczynka, rumień twarzy, rozszerzone pory.
Fotoodmładzanie polega na oddziaływaniu na skórę wiązką
światła. Urządzenie IPL czyli Intensywne Pulsujące Światło emituje
w tym samym momencie różnej długości fale we wszystkich kierunkach. Dzięki temu można likwidować wiele efektów starzenia
równocześnie.
- Zaletą zabiegu jest to, że jest mniej inwazyjny od proponowanych
dotychczasowych metod, a przede wszystkim ekspresowy – zapewnia Ewelina Bugajska. – I co ważne, już na drugi dzień można wrócić
do normalnej aktywności.
Już teraz można skorzystać
z dobrodziejstw światła i spróbować za połowę normalnej
ceny jednego zabiegu fotoodmładzania: twarzy, dekoltu,
szyi, lub skorzystać z serii pięciu seansów w Klinice Urody
Beveline.
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ZAPRASZAMY DO ŚWIATA PIĘKNA
Nawilżenie sięgające wnętrza skóry

pełna oferta na stronie

w w w. b e v e l i n . p l
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Bevelin Klinika Urody
tel. 91 434 15 20, ul. Ściegiennego 28/3, 70-354 Szczecin
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Makijaż Permanentny
Kosmetologia
Medycyna Estetyczna
Zabiegi Laserowe
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Fot. Materiały prasowe

Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o zębach

Wokół, tak wydawać by się mogło zwykłej czynności jak pielęgnacja zębów, narosło wiele przekonań. Niektóre z nich są prawdziwe, niektóre urastają do rangi miejskiej legendy. Czy faktycznie coca-cola niszczy szkliwo, żucie gumy powoduje wypadanie plomb,
a śnieżnobiałe zęby to oznaka zdrowia? Nasze wątpliwości rozwiał dr n.med. Marek Froelich z Dental Implant Aesthetic Clinic.

f

aktycznie oznaką zdrowych zębów jest ich biel?
Niekoniecznie. Zdrowe zęby mogą mieć nie tylko
barwę białą, ale też żółtą czy szarą. Wszystko zależy od
stopnia mineralizacji, ale też i od genów. Najzdrowsze
zęby mają żółtawy odcień. Absolutnie śnieżnobiałe to najczęściej
efekt wybielania, a nie dobrego urodzenia czy utrzymywania higieny przez ich posiadaczy.
Zęby mamy odpowiedniej barwy, ale okazuje się, że naszym
problemem jest brzydki zapach z ust. To znaczy, że nie dbamy wystarczająco o higienę jamy ustnej?
Zęby mogą być przyczyną brzydkiego zapachu, np. zęby próchniczne. Jeśli jednak prawidłowo dbamy o uzębienie, a nieprzyjemny zapach wciąż się utrzymuje przyczyny należy szukać gdzie indziej. Mogą być to: zachyłki przełyku, niedrożność jelit czy choroby
układu oddechowego. Warto się zwrócić o pomoc do specjalisty.
Ile razy w ciągu dnia należy szczotkować zęby i jak często powinno się wymieniać szczoteczkę do zębów? Podobno traci swoje
właściwości po trzech miesiącach.
Zęby szczotkujemy jak najczęściej, po każdym posiłku! Dobrze
też używać nici dentystycznych, wykałaczek. Co do szczoteczki to
nie ma specjalnych preferencji, jej twardość dostosujemy indywidualnie. Nie ma również określonego czasu jej zużycia. Sami zauważymy, kiedy przestanie spełniać swoją funkcję.
W wyborze pasty do zębów kierujemy się jej zawartością, zapachem i smakiem. Czy pasty do zębów, które są przeznaczone dla
dorosłych dobre są również dla dzieci?
Dzieci nie powinny ich używać ze względu na dużą zawartość fluoru. Jest on szkodliwy dla najmłodszych. Może powodować plamy
na szkliwie, a nawet zatrucia, bowiem w trakcie szczotkowania część
pasty jest połykana przez dzieci.
A co z gumą do żucia, która czasem zastępuje nam pastę? Czy
faktycznie jej żucie może powodować wypadanie plomb?
To mit. Żucie bezcukrowej gumy stanowi bardzo dobre uzupełnienie pielęgnacji jamy ustnej. Powoduje zwiększone wydzielanie
śliny, która w naturalny sposób chroni zęby przed próchnicą. Dobrze mieć przy sobie opakowanie gum, szczególnie kiedy o zjedze-

rozmawiała: aneta dolega

niu posiłku nie mamy warunków do umycia zębów.
No właśnie, dieta ma duży wpływ na nasze zęby. W dzieciństwie przestrzegano nas przed jedzeniem słodyczy. Mówi się też,
że popularna coca-cola niszczy szkliwo.
Każde jedzenie, nawet te zdrowe może szkodzić zębom, a szczególnie cukier (zawiera go też coca-cola). Głównym czynnikiem powodującym próchnicę. Oczywiście dbanie o higienę jamy ustnej
i profilaktyka uchronią nas przed problemami.
Tematem dyskusyjnym nadal jest to czy leczenie stomatologiczne jest bezpieczne dla kobiet w ciąży.
Podczas ciąży można spokojnie wykonywać większość zabiegów
stomatologicznych. Panie bez obaw mogą m.in. oczyszczać ubytki,
wypełniać je, stosować odpowiednio dobrane znieczulenie miejscowe. Należy koniecznie przed leczeniem poinformować swojego
dentystę o ciąży. Wtedy on dobierze odpowiednie leczenie.
Na koniec proszę powiedzieć co robić, żeby nie bać się wizyty
u stomatologa. To jest odwieczny problem każdego z nas.
Pomyśleć czy chce się mieć zdrowe zęby czy nie i mieć z tego
powodu masę problemów? Uważam, że dobry dentysta powinien
być też psychologiem. Odpowiednie podejście do pacjenta może
zdziałać cuda i wizyta w gabinecie nie musi kojarzyć się z bólem. To
jest bardzo ważne.
Dr n.med. Marek Froelich uzyskał
dyplom lekarza stomatologa na
Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie. W 1992 roku założył
prywatną praktykę lekarską w Hamburgu. Jest specjalistą w zakresie
stomatologii estetycznej. W 2010
roku założył Dental Implant Aesthetic Clinic w Szczecinie, celem świadczenia wysokiej jakości usług medycznych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologii
zachowawczej, protetyki oraz ortodoncji.
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Laser Studio powstało w 1998 roku jako jeden z pierwszych ośrodków terapii laserowej w Polsce. Do 2005 roku byliśmy jedynym gabinetem tego typu
w Szczecinie. Wykonaliśmy już ponad 200.000 tys zabiegów. Posiadamy aktualnie 14 laserów medycznych oraz nowoczesne urządzenia do modelowania
sylwetki i redukowania tkanki tłuszczowej. Długoletnie doświadczenie w zakresie medycyny estetycznej pozwala nam uzyskiwać najlepsze efekty
i zadowolenie klientów.

ul. Jagiellońska 85/1 | tel. +48 (91) 489 36 88 | laser-studio@laser-studio.pl | www.laser-studio.pl
www.facebook.com/pages/Laser-Studio-Instytut-Zdrowia-i-Urody
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MEDYCYNA ESTETYCZNA
- Toksyna botulinowa
- Osocze bogatopłytkowe (m.in. Regeneris)
- Wypełniacze
ȩȩȩȩsȩPOWIǀKSZANIEȩUST
ȩȩȩȩsȩDOLINAȩEZ
ȩȩȩȩsȩKOREKCJAȩNOSA
ȩȩȩȩsȩWOLUMETRIAȩTWARZY
- Laseroterapia (CO2 Ultrafrax, Fotona, Laser Peel):
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Z galerii KAdruka...
W tym roku obchodzisz 30-lecie
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Krytykowanie niektórych praktyk medycznych za to, że stanowią pogwałcenie
natury to zwykłe nieporozumienie. Lekarz nic innego nie robi, cały czas walczy
z naturalnymi procesami.
Wladimir Jankelevitch
Dr Maciej Pastucha jest lekarzem od 27 lat, a chirurgia plastyczna to jego
zawód i pasja. Po ukończeniu studiów doskonalił swoją wiedzę i umiejętności
jako asystent w zakładzie anatomii prawidłowej, gdzie utrwalił znajomość
anatomii człowieka, co procentuje do dzisiaj w trakcie wykonywania operacji
plastycznych. Od 2001 roku zajmuje się wyłącznie chirurgią estetyczną i od
tego czasu wykonał ponad 2500 operacji kosmetycznych (plastycznych), w
tym około 1400 samych operacji powiększania i rekonstrukcji piersi.
Praktyczne doświadczenie w chirurgii estetycznej idące w parze z rzetelną
wiedzą teoretyczną, którą zdobył w czasie licznych kursów medycznych
zarówno w Polsce (Warszawa, Polanica Zdrój, Wrocław, Lublin) jak i za granicą
(Sztokholm, Wiedeń, Paryż, Londyn, Barcelona, Madryt, Mediolan, Monachium)
gwarantują uzyskanie optymalnych efektów operacyjnych.
Klinika Chirurgii Plastycznej dr Maciej Pastucha
ul. Dębowa 3, 72-003 Dobra Szczecińska, k/Szczecina, kontakt@mpastucha.pl
tel. +48 91 311 22 28, fax +48 91 311 22 28
www.mpastucha.pl

W rytmie serca

Już teraz możemy dbać o swoje serce
przez całą dobę. TeleCardio, to nic innego
jak EKG przez telefon.

Wejdź na www.prestizszczecin.pl
Weź udział w naszym konkursie

Mechaniczne oczyszczenie naskórka
po lecie uzyskamy dzięki zabiegowi:
A) mezoterapii bezigłowej
B) mikrodermabrazji
c) lasera IPL
Dwie pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie
otrzymają zaproszenia na zabieg na twarz z zakresu
Kosmetyki Estetycznej.
Wyślij do nas maila z poprawną odpowiedzią redakcja@epretiz.pl
z dopiskiem „konkurs”. Czekamy do 25 września
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową.
Szczegółówe informacje na naszej stronie internetowej oraz na
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a nowoczesna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łączy w sobie elementy
telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Całodobowy nadzór kardiologiczny polega na tym, że
podczas pierwszej wizyty lekarskiej do komputerowej bazy danych
wprowadzane są niezbędne informacje o pacjencie, jego chorobie
i leczeniu, wykonuje się
również badanie EKG.
Następnie pacjent otrzymuje aparat do przekazywania EKG przez telefon,
przez który może przesyłać, bez ograniczeń
i z dowolnego miejsca
na świecie, zapis rytmu
swojego serca.
Co ważne, wszystkie
badania są archiwizowane i na życzenie pacjenta do niego przesyłane. Dodatkowo można się skonsultować z lekarzem specjalistą.
TeleCardio skierowane jest przede wszystkim do ludzi cierpiących na różne schorzenia serca ale także do tych osób, które chcą
się po prostu czuć bezpiecznie.

PAŁAC KOLORÓW
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Jesień kusi
kolorami

O

palizujące złoto, brązy, soczyste czerwienie to kolory tej jesieni. Dla odważnych proponujemy smoky eyes w kolorze dojrzałych
wrzosów z domieszką złota. Do tego złote brwi i czerwone usta. A dla spragnionych koloru – oczy w turkusie, zieleni oraz w pomarańczy
z muśnięciem różu oraz złota. Z ustami pokrytymi ciepłym różem. Jesień nie musi być szara i nudna. Dajmy się skusić!

48 ZDROWIE I URODA
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Zdjęcia pochodzą z albumu: „Pałac kolorów. Magia makijażu”
Zdjęcia i makijaże: Dorota Kościukiewicz- Markowska, www.palackolorow.pl
Włosy: Marzena Baranowska, www.studiocayene.eu
Czapka i swetry: Kasia Hubińska, www.kasiahubinska.pl
Modelka: Ania Sroka
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Czerwień
na kortach
Czworo znakomitych tenisistów, Andy Murray, Ana Ivanovic, Arantxa Rus I Jo-Wilfried Tsonga wzięło udział w najnowszej kampanii reklamowej firmy Adidas adiZERO przygotowanej
na tegoroczny turniej US Open. Zawodnicy wystąpili w sesji zdjęciowej w której prezentują
odzież sportową: buty, bluzy, koszulki, spodenki, sukienki i spódniczki, a wszystko oczywiście związane z tenisem. W tym roku na kortach dominować będzie, oprócz klasycznej
bieli, czerwień z elementami granatu i czerni.

MODA 51
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MODA 53

W tym cyklu dwoje szczecińskich projektantów: Kasia Hubińska i Arek Prajs poszukują ciekawych i niebanalnie
ubranych szczecinian. Bądźcie czujni, gdyż kiedyś do udziału w sesji mogą zaprosić także i Was…

Khaled Chekh- pochodzi z Syrii, od 26 lat mieszka
w Polsce. W Szczecinie rozpoczął studia doktoranckie na politechnice. Ukończył MBA. Z zamiłowania
restaurator, dlatego jest właścicielem jedynej libańsko-syryjskiej restauracji w Szczecinie. Prywatnie
szczęśliwy tata 4-miesięcznej Yasmin.
Uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca na
Ziemi. Moją drugą pasją jest moda, zawsze sam się
stylizowałem. Nie słucham podpowiedzi, mam własny pomysł na swój ubiór. Jest fanem mody klasycznej, a mój lubiony kolor to czarny. Preferuję sportową
elegancję, a najbardziej cenię sobie w ubiorze jakość
i wygodę.

Arkadiusz Prajs, projektant mody męskiej
Stylizacja, jak przystało na biznesmena, bardzo klasyczna. Rozpięta koszula dodaje całości luzu
i swobody. Granatowy garnitur w kolorze sezonu - brawo! Dodatki: buty i pasek w kolorze brązu,
również należą do klasyki i nadają eleganckiemu garniturowi bardziej codziennego look-u. Masywny, elegancki zegarek jest dopełnieniem klasy i jakości.

Anita Agnihotri – pochodzi z Indii w Polsce mieszka
od 35 lat. Z wykształcenia jest filologiem anglistyki
z zawodu restauratorką. Jest smakoszem - ceni wyśmienite jedzenie i dobre towarzystwo. Jej pasją jest
czytanie, zwłaszcza o historii i kulturze Indii. Dla wyciszenia – medytuje.
Nie zawsze noszę hinduskie stroje, jednak wiem, że
najlepiej komponują się z moją egzotyczną urodą.
Hinduskie szaty i chusty może łączyć w różnych odważnych kolorach, co leży w naturze hindusów. Lubię
tą modę, ponieważ właściwie nie ma w niej trendów
i pozwala na luz, swobodę i możliwość ukrycia mankamentów figury.

Kasia Hubińska, projektantka mody damskiej
Cudownie kolorowe i magicznie wesołe ubiory, które przenoszą w krainę
radości i przywołują wakacyjne wspomnienia. Pani Anita wygląda zjawiskowo. Wszystko dobrane jest stylowo, strój, biżuteria i jej uroda sprawiają, że
wygląda pięknie i nieszablonowo. Taki strój, niezależnie gdzie się go nosi
zda egzamin, bo jest po prostu inny i charakterystyczny. Myślę, że wiele Pań
marzy, aby mieć choć jeden taki w szafie

Kolację dla naszych bohaterów ufundowała
restauracja Bistro na Językach
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Ośrodek wypoczynkowy „PROMYK” zaprasza Państwa w
swoje gościnne progi, na pełen ciszy i spokoju urlop na
łonie natury.
„PROMYK” położony jest nad jeziorem Ińsko, bezpośrednio
granicząc z rezerwatem Kamienna Buczyna, wśród drzew i
zieleni, w niezwykle malowniczym miejscu. Piękna i uroku
dodaje mu widok jeziora i wyspa Sołtyski.
Naszym gościom oferujemy domki o wysokim standardzie,
bogato wyposażone.

IŃSKO, al. Spacerowa 5 • 73-140 Ińsko • tel: +48 91 56 23 092 • +48 604 912 006 • e-mail: rs10@wp.pl • www.owpromyk.pl
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Premierowy
Prajs dla panów

„Prestiż” jako pierwszy pokazuje część najnowszej męskiej kolekcji jesień/zima 2013 Arkadiusza Prajsa. Szczeciński projektant zaprezentował ją wcześniej w warszawskim Pure Sky
Club podczas premiery platformy cross marketingowej Gift Box.

p

rojekty Prajsa przeznaczone są dla nowoczesnego mężczyzny, który ceni sobie wygodę, ale chce
wyglądać nieszablonowo. Autor preferuje proste
formy z oryginalnymi połączeniami dzianiny, skóry
i naturalnych futer. W pokazie wykorzystano buty z kolekcji australijskiej firmy Emu specjalizującej się w obuwiu ze skór i kożuchów
owczych. Fryzury modeli wykonali fryzjerzy z Akademii Fryzjerskiej
Berendowicz & Kublin, która na co dzień dba o wizerunek gwiazd
i supermodelek. Make-up to dzieło specjalistów z Chili! Cosmetiks.
Arkadiusz Prajs zadebiutował w 2008 roku kolekcją „Przestrzeń
Miejska” którą wygrał konkurs dla debiutujących projektantów –
Gryf Fashion Show. Jego talent doceniła Eva Minge, z którą stworzył wspólną kolekcję pokazaną najpierw w Warszawie, a następnie
w Nowym Jorku podczas Mercedes Benz Week. W Magazynie „Prestiż” razem z Kasią Hubińską prowadzi rubrykę „Łowcy Stylu” gdzie
ocenia stylizacje czytelników.
ad
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Prywatny Szpital Położniczo-Ginekologiczny
Centrum Narodzin MAMMA To starannie dobrany, profesjonalny zespół położnych, pielęgniarek
i lakarzy zapewniający naszym Pacjentom usługi medyczne w miłej atmosferze i przyjaznych
wnętrzach z dostępem do najnowszej generacji sprzętu medycznego.
Oferujemy m.in.:
∙ poród naturalny
∙ poród w wodzie
∙ poród w dowolnej pozycji
∙ poród z zastosowaniem podtlenku azotu
∙ poród w znieczuleniu zewnątrzoponowym
∙ planowe cięcie cesarskie

Zapewniamy:
∙ bezpieczeństwo i komfort podczas ciąży, porodu i okresu poporodowego
∙ profesjonalną, troskliwą i życzliwą opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry
medycznej, położnych, lekarzy, położników, neonalologów i anestezjologów
∙ możliwość przebywania z dzieckiem przez całą dobę
∙ wykonanie obowiązkowych szczepień i badań przesiewowych
∙ pełne wyżywienie z możliwością wyboru dań

Posiadamy:
∙ salę porodową wyposażoną w specjalistyczną wannę, worki sako, materace, piłki, drabinki,
linę oraz nowoczesne łóżko porodowe i stanowisko do resyscutacji noworodka
∙ salę operacyjną spełniającą najwyższe standardy medyczne i wymagania higieniczne
∙ salę intensywnego nadzoru pooperacyjnego z możliwością ścisłego monitorowania stanu mamy i dziecka
∙ pokoje pobytowe jedno- i dwuosobowe z łazienkami, wyposażone w elektrycznie regulowane
łóżka, TV, internet

ul. Sowia 38, 70-792 Szczecin

Prowadzimy:
∙ Gabinet położniczo
- ginekologiczny
∙ Gabinet neonatologiczny
∙ Gabinet neurologii dziecięcej
∙ Szkołę rodzenia
∙ Poradnię laktacyjną

tel. 91 46 28 000, www.centrumnarodzin.pl
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Fot. Jarosław Gaszyński

Pamiątkowa
pajda
chleba

m

aleńka muszelka, z której wysypuje się kilka ziaren morskiego
piasku, lotniczy bilet, kolorowy
kamyk znaleziony przy rozpalonej słońcem drodze Wakacyjne
pamiątki, których prawdziwą
wartość znają wyłącznie ich właściciele. Z pozornie pozbawionymi znaczenia przedmiotami
łączą się okoliczności, w jakich je posiedliśmy, a one same obrastają legendą i sentymentalnymi wspomnieniami. Dziś o pamiątkach
z wakacji. Oczywiście, tych kulinarnych…
Są takie miejsca w świecie, z którymi regionalna tradycja kulinarna
kojarzona jest bardziej niż starożytne budowle, muzea pełne pięknych eksponatów, czy nawet niepowtarzalny krajobraz. Nie można
przecież będąc w Bawarii nie skosztować golonki, czy przemierzając
gwarne uliczki Neapolu nie wstąpić do jednej z tamtejszych pizzerii.
Wszyscy znamy powiedzenie: „Być w Watykanie i Papieża nie widzieć?”. Ale z równym powodzeniem można by mawiać: „Być nad
Balatonem i nie zjeść gulaszu?”, lub „Być w Barcelonie i nie skosztować paelli?” Z Turcji wracamy obowiązkowo z zestawem przypraw,
z Chorwacji ze śliwowicą, nawet z Czech możemy przywieźć pamiątkowa butelczynę rumu i wspomnienie smaku knedlików.
A co z ofertą dla turystów odwiedzających Szczecin? Ano kiepsko. Sławny paprykarz, czy nie mniej znane paszteciki, na miano
pamiątki ze Szczecina zasługują mniej więcej tak, jak ja na tytuł pracownika miesiąca. Przez blisko siedemdziesiąt lat naszego zasiedzenia w grodzie Gryfa nie wypracowaliśmy żadnej wyraźnej marki,
żadnego zdecydowanie naszego smaku, który z dumą można by
było oferować Gościom ze świata. Niedbałość w tej materii potęgowana jest dodatkowo brakiem wyobraźni i ignorancją osób za
taką promocję odpowiedzialnych. Jeden z miłych Gości odwiedzających Wały Chrobrego podczas The Tall Ship Races zapytał mnie
wprost: „a gdzie mogę zjeść coś szczecińskiego?” Staliśmy pośród
smrodliwego dymu dziesiątek budek z identycznym menu: rozlazłym szaszłykiem, spaloną golonką, brunatną mazią nazwaną mocno na wyrost bigosem i… pajdą chleba z pożal się Boże „smalcem”.
Będąc człekiem nadmiernie gadatliwym, w tym momencie milczałem wstydliwie.
W internetowej przestrzeni opisującej najważniejsze wydarzenie
turystyczne naszego regionu wciąż widać radosne wpisy nielicznych szczęśliwców: „O! Znalazłem na regatach stoisko z rybą!!!”

Szymon Kaczmarek
dziennikarz Radia Szczecin, „garkotłuk”

Nie jest tych wpisów zbyt wiele. Osobiście na Wałach Chrobrego
znalazłem TRZY takie punkty. Dwa z bułką ze śledziem i jeden ze
smażonymi okonkami ryzykownie polanymi sosem pieczarkowym.
O cenach będąc litościwym nie wspomnę.
Według różnych szacunków Szczecin, tylko podczas regat, odwiedziło grubo ponad milion osób. Przepraszam Was drodzy Goście. Przepraszam za to, że w moim Mieście od wielu lat kompetencja jest ostatnim z kryteriów zatrudniania i przyznawania stanowisk.
Że wyobraźnia, wizjonerska kreatywność, odrobina pozytywnego
szaleństwa są wciąż postrzegane jako wstydliwa choroba. Że pazerność, zachowawczość i bylejakość wciąż są ważniejsze, niż pomysłowość, gościnność i spontaniczność. Kończą się wakacje 2013
roku. Szczecinianie podróżują po świecie, obserwują, porównują.
Czasem zadają sobie pytanie: „dla czego za najbliższą granicą niewielki jarmark ma o wiele bardziej zróżnicowaną i ciekawszą ofertę
kulinarną niż szczecińskie Dni Morza i „tolszypy” razem wzięte? Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje. Bo żeby zaproponować coś
innego niż dymiące nieapetycznie grille, trzeba by było mieć WIEDZĘ! Wiedzę o tym, że w naszym regionie, tuż pod nosem powstają
wciąż nowe, znakomite firmy produkujące wędliny, sery, przetwory
owocowe i warzywne. Że, pasjonaci tworzący te różnorodne przysmaki z miłością i znawstwem chętnie, by pochwalili się nimi, ale nie
za zbójecki czynsz, który albo winduje ceny produktu albo skutecznie zniechęca do wystawiania stoiska. Cudze chwalimy, swojego
nie szanujemy. Bo cóż tu jęczeć nad brakiem szczecińskiej marki
kulinarnej, skoro nawet nie ma szacunku dla starannie przez lata
wypracowywanej marki restauracji i przez osobistą niechęć zmienia
się jej (znaną w Polsce) nazwę? Do dziś zachodzę w głowę, czemuż
to podczas kilkudniowego święta żeglarzy nie widziałem żadnego
z licznych, znakomitych produktów regionalnych, ot, choćby wędzonej sielawy, rosołu z leszcza lub pierogów z Letnina?
Może ktoś tam wśród barykad z pism i papierzysk magistrackich
nie doczytał, że promocja Miasta nie jest narzędziem do przynoszenia natychmiastowego zysku? Żeby wyjąć piękny bochen chleba, trzeba coś do pieca włożyć. Żeby ponownie gościć tak wielu
turystów, którzy pierwszy raz byli w Szczecinie, trzeba ich do tego
zachęcić. Pajdą chleba?
p.s.
Wiem. Narzekam. Ale nie tylko ja. We wrześniu za to, z uśmiechem pojedziemy na grzyby! (niech będzie-zdradzę Wam kilka ulubionych miejsc)
Szymon Kaczmarek
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Prestiżowe imprezy

AUTOR: katarzyna daria stawczyk

czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Cudowna Maryla
Do słuchania

Niekwestionowana gwiazda polskiej
estrady Maryla Rodowicz, wystąpi w Teatrze Letnim podczas wielkiego koncertu
z okazji zakończenia lata, na którym zaśpiewa swoje największe przeboje. W jej
dorobku znajduje się niezliczona ilość
przebojów, ponad 20 albumów z których
większość pokryło złoto i platyna. Pracuje
z najlepszymi muzykami i autorami tekstów w kraju. Nagród, jakie otrzymała, nikt nie jest w stanie zliczyć.
Szczecin, Teatr Letni, 14 września, godz. 19

Młody Lutosławski
Podczas International Lutosławski
Youth Orchestra wystąpią młodzi muzycy
z Europy. Zagrają w Szczecinie pod batutą Ewy Strusińskiej, pierwszej kobiety
w historii Wielkiej Brytanii, która piastowała stanowisko dyrygenta asystent. Na
repertuar składać się będą: „Koncert na
Orkiestrę” Witolda Lutosławskiego, „The
Young Person’s Guide to the Orchestra”
Benjamina Brittena (z okazji 100. rocznicy urodzin kompozytora)
oraz prapremierowe wykonanie kompozycji „Lavoisier’s Mirrors
(Lustra Lavoisiera) „ Chrisa Roe’a - gościa specjalnego koncertu.
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, 6 września, godz.19

Do oglądania

One Direction
„One Direction: This is Us” to fascynujące i głębokie spojrzenie na życie w trasie
światowego fenomenu muzyki pop. Film,
w którym zawarto oszałamiające materiały
z koncertów na żywo, opowiada niezwykłą historię drogi do sławy Nialla, Zayna,
Liama, Harry’ego i Louisa. Od ich skromnych początków w rodzinnych miejscowościach, poprzez udział w X-Factorze,
podboju świata i występie w słynnej londyńskiej O2 Arena.
Multikino, 1, 6, 7, 8 września, godz. 14

Dżem symfonicznie
Doświadczeni rockerzy na tle elegancko ubranych postaci z instrumentami
smyczkowymi i dętymi. Po prostu zderzenie dwóch światów, w wyniku którego powstaje nowa muzyczna jakość.
Tak krótko można by scharakteryzować
koncert rockowego zespołu z Baltic
Neopolis Orchestra. Chcesz delektować
się niezapomnianymi utworami grupy
„Dżem” w jakości, jakiej dotąd nie było? Już niebawem nadarzy się
do tego okazja.
Szczecin, Teatr Letni, 8 września, godz. 19

Do spotkania

A może morze?

Perfekcyjny Perfect
Zespół Perfect - legenda polskiej
sceny rockowej. Na scenie od 1977roku. Największą popularnością cieszył
się do rozwiązania w 1983 roku. Z tego
okresu pochodzą największe przeboje
grupy: „Nie płacz Ewka”, „Chcemy być
sobą”, „Ale wkoło jest wesoło”, ”Niewiele
ci mogę dać”, „Autobiografia”. W 1993
roku zespół reaktywował się i działa do
dziś. Te piosenki i wiele więcej będzie można usłyszeć na koncercie
Perfectu w Szczecinie.
Szczecin, Teatr Letni, 13 września, godz. 19
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Wystawa „A może morze?” Wpisuje
się w długą tradycję rozważań na temat
morskiego charakteru Szczecina. Miasto leżące w linii prostej 65 km od Bałtyku, posiadające własne port i stocznię,
wywoływało jednoznaczne skojarzenia
u współobywateli. Niniejsza wystawa
prezentuje zmagania Szczecina z własnym dziedzictwem, wizerunkiem i jego
wyobrażeniem. W ramach wystawy zostaną także zaprezentowane
nowe nabytki Muzeum Narodowego w Szczecinie w tym obraz
Wiesława Szymborskiego „Płynąca”.
Muzeum Narodowe w Szczecinie, do 3 października
A M A

ul. Ks. Bogusława X 50/1, tel. 730 073 400, mail: towarzyska@towarzyska-bar.pl, www.facebook.com/towarzyska.bar
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Czas na mocne Laura Palmer wkracza na scenę
Z początkiem nowego sezonu artystycznego do Teatru Współczesnego zawita
uderzenie
„Diabeł”. Pierwsza jesienna premiera (6 października) została zainspirowana

m

iasta, które żyło muzyką, modą
i najlepszymi w Polsce imprezami, co opisaliśmy jakiś czas temu przy
okazji działania Małej Sceny Rozrywki.
Staraniem Szczecińskiej Agencji Artystycznej ukaże się książka o historii
szczecińskiego big-beatu. „Mocne uderzenie po szczecińsku” autorstwa Wojciecha Rapy.
– Tych czasów nie można zapomnieć –
wspomina autor książki a także znakomity muzyk. – Miałem wyjątkowe szczęście,
że umiałem się znaleźć we właściwym
czasie i miejscu, i jako nastoletnie „pacholę big-beatowe” byłem świadkiem
i wykonawcą pierwszych kroków mocnego uderzenia w Szczecinie. Najwyższy
już czas na przypomnienie i ocalenie od
zapomnienia pierwszych zespołów i solistów rocka lat 60. w naszym mieście.
Premierze książki towarzyszyć będzie
występ Ani Rusowicz. Młodziutka wokalistka w udany sposób łączy inspiracje
mocnym uderzeniem ze współczesnym
brzmieniem. Premiera i koncert odbędą się 19 września o godz. 18 na Małej
Scenie w siedzibie Szczecińskiej Agencji
Artystycznej, czyli dawnej Małej Scenie
Rozrywki.
ad

kultowym serialem z lat 90. „Miasteczko Twin Peaks”.

a

utor scenariusza i reżyser inscenizacji Radosław Rychcik przypomina
postać enigmatycznej Laury Palmer (w tej
roli Joanna Matuszak, na zdjęciu) jednocześnie czerpiąc z takich klasyków kina grozy
jak „Lśnienie” czy „Egzorcysta”. Oryginalny
scenariusz spektaklu to prowadzona z przymrużeniem oka podróż do wyobraźni widza,
zasiedlonej przez hollywoodzkie opowieści,
w której ważne miejsce zajmuje wyobrażenie diabła i zła.
Po nowej interpretacji dzieła Davida Lyncha Współczesny nie ma zamiaru zwolnić
tempa. Tuż po premierze „Diabła” prace
nad tekstem austriackiego dramaturga
Ödöna von Horvátha rozpocznie Grażyna
Kania, znana w Szczecinie m. in. z nagrodzonego Grand Prix Kontrapunktu 2008 spektaklu „Nordost”..
ad

Joanna Matuszak

Magia filmu na Wałach
Muzyka filmowa zagości naWałach Chrobrego w pierwszą sobotę września. Usłyszymy hity z kultowych filmów m.in.: Ojca Chrzestnego, Kabaretu czy Harry’ego
Pottera.

w

szystko to za sprawą
Teatru Polskiego, który
współorganizuje koncert „Pożegnanie lata z muzyką filmową”.
Organizatorzy obiecują zaskakujący scenariusz pełen zwrotów
akcji, które zapewnią aktorzy Teatru Polskiego wraz z Orkiestrą
Filharmonii Koszalińskiej pod
batutą Wojciecha Semerau – Siemianowskiego, a także solistów
operowychi Zespołu Muzycznego pod kierownictwem Krzysztofa Baranowskiego. Ten niezwykły wieczór pełen barw i kolorów poprowadzą prezenter Marcin Prokop i wicedyrektor
Teatru Polskiego, Aleksandra Kopińska –Szykuć.
Wisienką na torcie będą goście specjalni: Zbigniew Wodecki oraz iluzjonista Maciej Pol.
Impreza odbędzie się z udziałem Orkiestry Policji, Szkoły Tańca finalisty You Can Dance Michała Pawłowskiego HD.
Szczecin, Wały Chrobrego, 6 września, godz. 20.00,
kds
R

E

K

L

A

M

A

fot. Krzysztof Bielinski

Wydarzenia sceniczne lat 60. i 70.
ubiegłego wieku są ważnym elementem powojennej tożsamości Szczecina. Takie hasła jak: Festiwal Młodych
Talentów, Czerwono-Czarni, Helena
Majdaniec, Sorrento stanowią integralną część ówczesnego wizerunku
miasta.
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A może
na golfa?
Krzysztof Bobala
Współwłaściciel agencji reklamowej „BONO” i “Bene Sport Centrum”,
koordynator organizacji 15. Mistrzostw Europy w Pływaniu oraz
turnieju Pekao Szczecin Open, wielki miłośnik tenisa i innych sportów
rakietowych.

k

iedy Naczelna poinformowała mnie na
początku sierpnia, że w kolejnym numerze Prestiżu będzie więcej tenisa,
serce się szczerze uradowało. W końcu
wrzesień to w Polsce bardzo tenisowy
miesiąc. Finałowy tydzień US Open,
w którym być może będzie nam dane
ściskać kciuki za naszych, potem Puchar Davisa z ogromną szansą
na historyczny awans do Grupy Światowej polskiej reprezentacji,
no i wreszcie szczecińska, tygodniowa uczta dla kibiców „białego”
sportu – ATP Pekao Szczecin Open. Już w głowie kłębiły się pomysły na kolejny felieton. Już zaczęły się propozycje najbardziej atrakcyjnego tytułu. A w końcu decyzja – tym razem jednak nie będzie
o tenisie.
Wakacyjne miesiące w mojej rodzinie od dwudziestu lat kojarzą
się właściwie tylko z tenisem. Jest z nami od rana do późnego wieczora. Z tenisem się budzimy i kładziemy spać. Organizacja turnieju
pochłania nas zawsze bez reszty, wtedy kiedy przyjaciele i znajomi
wypoczywają w ciepłych krajach czy nad Bałtykiem. My z Agnieszką,
przez lata już się przyzwyczailiśmy, nasze dzieci nie. One tego turnieju nie lubią. Grają w golfa, w tej dyscyplinie się realizują i o golfie
właśnie chciałem spłodzić słów kilka. Bo, po wieloletnich próbach
namówienia mnie na partyjkę tej gry, najpierw przez mojego dorosłego już syna, do którego niedawno dołączyła nastoletnia córka
wreszcie się poddałem. Stanąłem na drivingu, posłuchałem rad
trenera i znajomych golfistów i zacząłem próby trafienia w białą
piłeczkę. Nie powiem, żeby mi się to na początku jakoś specjalnie
podobało. Ta kacza pozycja przy uderzeniu, uchwyt kija tak nienaturalny, że aż dłonie odmawiają posłuszeństwa. Do tego ta przesad-

na etykieta, której trzeba przestrzegać jak w żadnym sporcie. No
i jeszcze te niekiedy dziwne ubrania. Pierwsza wizyta, druga, trzecia,
kolejne rady grających od lat, wreszcie pierwsza wizyta na polu, na
razie małym i wpadłem. Nie powiem, że bez reszty, bo tenis zawsze
będzie na pierwszym miejscu, ale golf podoba mi się z każdą wizytą
na polu coraz bardziej. Z jednej strony konieczność niebywałej koncentracji, co każe wyłączyć umysł z innych obciążeń i daje duży odpoczynek od stresu i problemów dnia codziennego. Z drugiej ten
spokój golfowego pola, co koi skołatane nerwy i daje oddech jak
mało co. Wiem, wiem. Ktoś powie nudy, sport dla dziadków, a może
nawet usłyszymy, że to nie sport. Znaczy nigdy nie grał w golfowym
turnieju, nigdy nie przeszedł ponad siedmiu kilometrów z ciężką
torbą na plecach i to co chwila machając metalowym kijem. Na drugi dzień bolą plecy, zakwasy w mięśniach nóg i ramion. Wcale nie
mniejsze niż po squashu czy tenisie. To sport niezwykle rozwijający, diabelnie trudny technicznie i nieprawdopodobnie popularny
na całym świecie. To sport, w który grają miliony, to tysiące pól, to
tematyczne kanały telewizyjne relacjonujące największe golfowe
eventy. To wreszcie, od najbliższych igrzysk dyscyplina olimpijska.
Ale dla mnie jest coś w golfie najważniejszego – możliwość sportowego, czy w naszym przypadku raczej rekreacyjnego, spędzania
czasu z najbliższymi. Przejście 18-dołkowego pola trwa kilka godzin. Jest wreszcie szansa na rozmowę i długi wspólny spacer. Bo
przecież – rodzina jest najważniejsza. Grajcie więc w golfa. Chociaż
ja i tak tenis będę kochał do końca życia najmocniej. Do zobaczenia
więc na ATP Pekao Szczecin Open.
Krzysztof Bobala

Najlepszy basen
dla Twojego dziecka

Zapraszamy na nowy semestr
już we wrześniu!!!
Mierzyn, ul. Topolowa (róg Elżbiety), tel.: 693 708 070, wwwstrefah2o.com.pl
www.facebook.com/StrefaH2O.Szczecin
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Im więcej miłości, tym lepiej

Małgorzata Glinka - Mogentale
Z Małgorzatą Glinką związane są największe sukcesy polskiej siatkówki. Dwukrotnie poprowadziła reprezentację Polski do mistrzostwa Europy, wybierana była najlepszą siatkarką kontynentu. Opuściła Polskę mając 21 lat i zdobywała laury z klubami w 4 krajach
Europy. W nadchodzącym sezonie tą wybitną siatkarkę będą mieli przyjemność oglądać
kibice z Polic i zapewne ze Szczecina, bo po 14 latach kariery powróciła do Polski i zagra
w Chemiku Police.
rozmawiał: Jerzy Chwałek

Fot. Jarosław Gaszyński

z

reguły dziennikarze pytają o aklimatyzację polskich sportowców, którzy wyjechali za granicę.
Czy Pani miała jakieś problemy z tym po powrocie do Polski po tylu latach?
Nie musiałam się aklimatyzować, bo przecież
jestem Polką. Mam tutaj rodzinę i przyjaciół, których odwiedzałam w czasie kariery sportowej.
Europa i świat stały się mniejsze dzięki możliwościom przemieszczania się.
Gdzie łatwiej się żyje, w Polsce czy na południu Europy, gdzie
mieszkała Pani bardzo długo?
Najlepiej mi się żyło w Hiszpanii. Ludzie tam są mili i serdeczni,
myślę, że w dużej mierze dzięki klimatowi, bo słońce daje dużo
pozytywnej energii. Z rana mogłam wyjść z domu i zjeść śniadanie
w kawiarence koło domu, których tam dużo i w świetnym nastroju
zacząć dzień. Nie znam jeszcze na tyle Szczecina, ale w Warszawie,
żeby znaleźć takie miejsce, gdzie można zacząć dzień od dobrej
cappuccino i świeżutkiego rogala, musiałam jechać do centrum.
W Hiszpanii ludzie wychodzą na zewnątrz i są bliżej siebie. Może ze
względów ekonomicznych nas nie stać na to, a tam przeciętnego
człowieka tak.
Czy są inne rzeczy, które denerwują Panią w codziennym życiu
w Polsce w porównaniu, choćby z Hiszpanią?
Oczywiście, że są. Żeby coś załatwić w urzędzie czy biurze to trzeba sobie zrobić przynajmniej 2 dni wolnego. A ci, u których się to
załatwia, są często mało przyjemni. Za granicą ludzie mają ze sobą
lepszy kontakt i są bardziej życzliwi wobec siebie. Staram się czasami zrozumieć panią obsługująca mnie w okienku, że może ma
gorsze warunki pracy niż powinna mieć, może ma gorszy dzień, ale
mimo wszystko brakuje nam życzliwości, na co dzień.
A mąż bez oporów zgodził się na stały przyjazd do Polski? Czy jak często bywa - to kobieta decyduje o większości rzeczy?
My już dawno postanowiliśmy, że zamieszkamy w Polsce w domu pod Warszawą, który budujemy. Może w innych miejscach
na świecie jest piękniej, ale czuję się Polką i za długo byłam za granicą, żeby mieszkać tam dłużej. Życie jest krótkie, trzeba próbować
i szukać swojego miejsca na ziemi. Mam nadzieję, że jest to właśnie
Warszawa, gdzie się urodziłam i spędziłam dzieciństwo. I w dalszym
ciągu mam rodzinę i przyjaciół. A co do męża, to jesteśmy już 14 lat
po ślubie i przeżyliśmy sporo razem. Roberto to taki pół - Włoch,
pół - Polak.
A jaki wpływ na decyzję o powrocie miała wasza córka, 4-letnia
Michelle?
Bardzo dużą. Przez ostatnie 3 lata mieszkaliśmy w Turcji i Michelle
najwięcej czasu spędzała z niańką. Ja grałam w siatkówkę, a mąż ze
względu na pracę przyjeżdżał do nas raz w miesiącu na tydzień. I tak
we trzy spędzałyśmy czas - bawiąc się i chodząc na spacery. Można
tak przez jakiś czas, ale niezbyt długo, bo można byłoby zwariować.
Oczywiście wybrałam Stambuł świadomie, żeby odnosić z drużyną
sukcesy, zarabiać pieniądze, poznać ciekawe miasto i ludzi. Teraz

chcę, żeby córka wychowywała się normalnie ze swoimi rówieśnikami w przedszkolu.
Szczególnie, że córka przebiła chyba wszystko, co było dla pani
ważne w życiu...
Oj, kiedyś siatkówka była na pierwszym miejscu, była moją wielką miłością! Teraz jest nią córka, ale chyba... im więcej miłości, tym
lepiej, nieprawdaż? (śmiech).
Czy gdyby Chemik nie złożył oferty, to zagrałaby Pani w innym
polskim klubie?
Chyba nie. Były negocjacje i oferty z innych klubów, ale nie całkiem poważne. A najlepiej chcieliby, żebym grała za darmo. Całe
życie pracowałam na swoje nazwisko i nie wiem, czemu miałabym
grać za darmo. Gra w siatkówkę wiąże się z moim zdrowiem, z tym,
że córka nie widzi mnie przez wiele dni. Myślę, że w żadnym polskim klubie nie zrobiliby takiej drużyny jak w Policach. Tu jest profesjonalnie prowadzony klub i 12 dobrych dziewczyn, świadomych
celu. Druga sprawa to fakt, że z siatkówki w dalszym ciągu czerpię
radość. To jest mój zawód i nieważne, że wygrałam już wszystko. Oj
przepraszam, nie zdobyłam jeszcze mistrzostwa Polski i chciałabym
to zrobić w Policach.
Małgorzata Glinka - Mogentale, ur.30.09.1978 w Warszawie.
Dwukrotna mistrzyni Europy z ekipą trenera Andrzeja Niemczyka, nazwaną „Polskimi złotkami” (2003, 2005). Najlepsza siatkarka
Europy w 2003 r. Przez 14 lat kariery za granicą grała we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Turcji. 5-krotnie wystąpiła w finałowych
turniejach Ligi Mistrzyń, dwukrotnie zdobywając to trofeum (z
tureckim Vafibank Stambuł). Jej mężem jest były włoski siatkarz
Roberto Mogentale, z którym ma córkę Michelle.

- drzewa i krzewy ozdobne
- kwiaty balkonowe i rabatowe

- dekoracje i donice
- rośliny formowane
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21 Turniej Pekao Szczecin Open

Nadchodzi czas
tenisa

Autor: Jerzy Chwałek

Tak, jak co roku we wrześniu, usłyszymy odgłosy uderzanych piłek tenisowych, będziemy
oklaskiwać najlepszych i cieszyć się z każdego zwycięstwa Polaka. Nie najnowocześniejszy
wprawdzie, ale wciąż jeden z najładniejszych w kraju - kameralny obiekt przy alei Wojska
Polskiego przez tydzień będzie tętnił życiem do późnych godzin wieczornych.

Męski tenis w górę
Inność sytuacji w stosunku do poprzednich turniejów polega też
na tym, że przez 21 lat trwania imprezy, męski tenis w Polsce nie był
nigdy tak wysoko klasyfikowany. Półfinalista tegorocznego Wimbledonu Jerzy Janowicz wspiął się na 14 miejsce w rankingu ATP. Wyżej
był tylko Wojciech Fibak (10 miejsce), ale było to 36 lat temu. Czy
pozycja „Jerzyka” i jego kolegów przełoży się na wysoką frekwencję
Polaków i ich sukcesy w szczecińskim challengerze? Niekoniecznie.
Janowicz z racji miejsca w rankingu w Szczecinie nie zagra, ale został zaproszony przez organizatorów, jako gość. Drugiego ćwierćfinalistę Wimbledonu Łukasza Kubota (71 w rankingu ATP) zaproszono do udziału, ale na nieco ponad 2 tygodnie przed turniejem,
nie było wiadomo, czy Kubot do nas przyjedzie. Zabraknie Michała
Przysiężnego, który wybrał udział w innej imprezie. - Popularność tenisa, wyniki Janowicza i fakt, że pierwsze poważne kroki turniejowe
stawiał u nas, sprawiają, że turniej jest coraz bardziej rozpoznawalny - mówi Bobala. - Ma to dla nas olbrzymie znaczenie biznesowe.
Swój przyjazd do Szczecina zapowiedzieli szefowi kilku dużych firm
polskich, którzy są zainteresowani wsparciem finansowym turnieju
w najbliższych latach.
- Może mieć to znaczenie dla rozwoju turnieju - wyjaśnia Bobala. Nowi sponsorzy, to również szansa na zwiększenia rangi turnieju w niedalekiej przyszłości, o co będę usilnie zabiegał w najbliższym czasie.
Biznes nierozerwalnie związany jest ze sportem, o czym przekona-

Fot. Andrzej Szkocki
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uż 16 września rozpocznie się 21 Turniej Pekao Szczecin Open. To druga, po kolarskim Tour de Pologne, coroczna impreza w Polsce pod względem wysokości budżetu. Jej zorganizowanie - włącznie z nagrodami dla
tenisistów - kosztuje ponad 4 mln złotych. Miejsce to
samo, termin prawie ten sam, bo rozpocznie się dzień
wcześniej niż w ubiegłym roku, ale będzie to turniej
inny pod kilkoma względami. Po upadku na początku roku głównego organizatora, fundacji Promasters, ciężar „zrobienia” turnieju wzięła na siebie agencja Bono, z Krzysztofem Bobalą na czele.
- Z tego powodu mieliśmy dużo mniej czasu na przygotowanie imprezy - mówi Bobala.- Dopiero po porozumieniu się miasta z syndykiem masy upadłościowej, oraz gdy ATP przyznało nam licencję po fundacji Promasters, zaczęliśmy rozmawiać ze sponsorami.
Na szczęście większość z nich udało się zatrzymać.
- Mimo, że wiele firm, także i moja, nie otrzymały od fundacji pieniędzy za zeszłoroczny turniej, to wieloletnia współpraca przy turnieju wygrała z tą jednorazową nieprzewidzianą sytuacją, jakim był
upadek Promasters - mówi Bobala. - Firma budująca trybuny, ochroniarska, zapewniająca nagłośnienie czy namioty, oraz wiele innych
zostały przy turnieju. Co ważne, z dużą pomocą miasta, udało się
dopiąć kwotę budżetu.

my się niebawem, bo główny sponsor turnieju - Bank Pekao S.A.
- szykuje dużą kampanię wizerunkową związaną ze szczecińską
imprezą. Reklamę turnieju dostrzegą klienci głównego sponsora
nawet przy korzystaniu z... bankomatów.
Gwiazdy sportu i muzyki
A co czeka kibiców tenisa w Szczecinie poza grami turniejowymi? Jak co roku, od poniedziałku do soboty odbędzie się festiwal,
z innym rodzajem muzyki każdego dnia, w inaczej usytuowanym
namiocie. Wystąpi między innymi niezwykle popularna ostatnio Natalia Przybysz, mająca w repertuarze utwory Janis Joplin.
Na piątek, 20 września zaplanowano przyjazd gwiazdy tenisowej,
a jeśli ta by nie doleciała - co gwiazdom się zdarza - to alternatywą będzie program estradowy w konwencji kabaretonu z udziałem sportowców. Jak zwykle odbędzie się turniej tenisowy artystów a także turniej VIP-ów, też tych sportowych, bo takimi są,
zaproszeni przez organizatorów, Jerzy Dudek i Mariusz Czerkawski.
Rolę hotelu turniejowego dla zawodników po Radissonie Blu
przejął szczeciński Novotel należący do sieci Accorhotels. Zmiany dotyczą również wyglądu samego obiektu tenisowego. Po
pracach adaptacyjnych i porządkowych będzie on wyglądał
dużo ładniej, niż przed rokiem. Mecze na kortach nr 1 i 2 będzie
można oglądać siedząc na nowych i powiększonych trybunach.
Dziennikarze będą przekazywać relacje z nowego biura prasowego, a kibice korzystać z ogólnodostępnego namiotu z cateringiem,
oczywiście również z kawiarenek znanych z minionych turniejów.
A resztę atrakcji mają zapewnić tenisiści, którzy walczyć będą, jak
co roku w turnieju singla i debla o łączną pulę nagród 125 tys. dolarów amerykańskich. Niebawem zaczynamy, nadchodzi czas tenisa
w Szczecinie.

MIESZKANIE NA TWOJĄ KIESZEŃ
Własne mieszkanie w zasięgu ręki bez skomplikowanych formalności jest możliwe. Bez sprawdzania
zdolności kredytowej, bez zaświadczeń o dochodach i zarobkach. Współpracująca z Gospodarczym
Bankiem Spółdzielczym Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dąb" postanowiła ułatwić życie poszukującym
mieszkania i oferuje kupno nieruchomości w systemie finansowania 20/80.

W tym systemie zasady kupna nowego mieszkania są
proste: wystarczy wpłacić 20% ceny, natomiast pozostałe 80% zostaje rozłożone na raty przez okres 15 lat.
Kupujący wybiera mieszkanie z oferty nowych, gotowych do zamieszkania lokali na osiedlach: Bezrzecze
Osiedle Cynamonowe i Warzymice Osiedle Dębowe, a
formalnościami zajmują się pracownicy Spółdzielni.
Te kameralne, wybudowane na obrzeżach miasta
osiedla są w pełni zagospodarowane. Klienci mają do
wyboru lokale o zróżnicowanej powierzchni od 2,3,4-pokojowych do segmentów szeregowców o pow.
118 m².

To nie koniec niespodzianek. Trwa okres wyprzedaży i
obniżek. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” również
przygotowała dla klientów obniżkę - polegającą na
zmniejszeniu oprocentowania przez pierwsze dwa
lata spłaty kredytu. Czas trwania promocji jest ograniczony i dotyczy umów zawartych w okresie do 30
września 2013r.
Wszyscy zainteresowani kupnem nieruchomości w
tym systemie znajdą potrzebne informacje pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb”, ul. Rydla 71A,
pokój 102, tel. 91 46 05 313 lub 91 46 05 306,
www.smdab.szczecin.pl.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĄB", 70-783 Szczecin, ul. Rydla 71a, tel. 91 46 43 502
www.smdab.szczecin.pl
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Daniel Bienias

Fot. Waldemar Starszy

Po pierwsze absolwenci

Lastadia Office, Piastów Office Centre, Baltic Bussines Park, Brama Portowa, Oxygen – to
nowe biurowce, dzięki którym Szczecin próbuje dołączyć do krajowej czołówki wynajmu
powierzchni biurowych. Dzięki nim ściągają inwestorzy, a wraz z nimi pieniądze i nowe
miejsca pracy. W Krakowie, Wrocławiu, czy Trójmieście skutecznie pomogły nie tylko
przetrwać upadki dużych zakładów pracy, ale dać nowy impuls do rozwoju tych miast.
Czy uda się to w Szczecinie? – Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Daniel Bienias, dyrektor w amerykańskim CBRE, światowym gigancie zajmującym się miedzy innymi przenoszeniem korporacji – w rozmowie z Michałem Stankiewiczem.

j

ak wygląda oferta biurowa Szczecina na tle Polski?
– 143 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni biurowej, co stawia Szczecin na 8. miejscu w Polsce. Do tego około 60 tys. w budowie, co jednak nie zmieni
tej pozycji, za Poznaniem z 290 tys. metrów i Łodzią z 301
tys. mkw.
– Czyli jest lepiej, bo rośniemy, ale daleko nam do czołówki. Niemniej mamy już chyba problem zapełnieniem tego co powstało?
– Teraz Szczecin ma 13 % powierzchni nie wynajętych. Dla porównania najmniej powierzchni jest na mocno rozwiniętym rynku
krakowskim (3%) i w Lublinie (7%). To może spowodować wojnę
cenową deweloperów, a dla klientów – znaczne ulgi.
– Czym kierują się inwestorzy przy wyborze miejsca? Jak ich zachęcić?
– Pierwszy element to dostępność kadry, odpowiedniej liczby
absolwentów z uczelni. Centra usług bazują raczej na młodych ludziach. Potrzebni są księgowi, specjaliści IT, inżynierowie. Niezbędne są języki, nie tylko polski i angielski, ale również skandynawskie.
Tutaj można upatrywać potencjału dla Szczecina, by ściągać ludzi ze
Skandynawii. Drugi czynnik to podejście władz lokalnych. W innych
miastach są powołane specjalne spółki do obsługi relacji z inwestorami – tak jest w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście. W Szczecinie ta
działalność jest chyba na początku drogi. Sugeruję, by czerpać wiedzę od najlepszych, którzy lekcje mają już za sobą. Można spojrzeć
na Wrocław, który jest bardzo dynamiczny i po prostu podejrzeć
jak to robi.

Rozmawiał Michał Stankiewicz

– No właśnie, jak to robi?
– Władza lokalna musi być bardzo otwarta. Pokazywać, że zależy
jej na inwestorach. Bardzo istotne jest pierwsze wrażenie. We Wrocławiu zawsze jest spotkanie z prezydentem, a także spotkania na
niższych szczeblach. No i co jest bardziej istotne to tzw. „aftercare“,
czyli opieka na inwestorem, który już utworzył miejsca pracy, reagowanie na jego problemy. Np. trzeba przenieść przystanek, bo jest
daleko od biurowca. Opinia o miastach krąży pomiędzy inwestorami. W tzw. „aftercare“ przoduje właśnie Wrocław. Miasto słuchając
problemów wystawia sobie bardzo dobre świadectwo.
– Na razie mówimy tylko o relacjach z inwestorami. A co jest
ważne w samym mieście?
– Samo miasto, jeżeli chodzi o komfort i styl życia to wartość dodana. Na pewno budowane teraz w Szczecinie – filharmonia, opera, hala widowiskowa pomogą, ale najważniejsze są zasoby pracy.
Przede wszystkim absolwenci, czyli potencjalne kadry dla firm. I tutaj niezwykle ważny jest program współpracy z uczelniami i ich integracja z inwestorami.
– Miasto, władze, uczelnie, kadry – wszystko ok. Nie zapominajmy jednak o roli deweloperów. W końcu to oni stawiają te biurowce i chcą robić biznes. Jak duży mają wpływ w tej układance?
– W procesie podejmowania decyzji przez inwestora – układ
i struktura powierzchni biurowej stanowią może 10 do 15 procent
wpływu. Nie więcej.
– Jakie cechy powinien mieć dobry biurowiec?
– Powinien być dobrze zlokalizowany ze względu na dostęp do
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Lastadia
transportu publicznego. Koszt wynajmu może być bardzo niski, ale
jak będzie w szczerym polu to i tak nikt tam nie przyjedzie pracować. Ważna jest dogodna komunikacja z dworcem i lotniskiem. Po
drugie – biurowiec powinien mieć szeroko rozumianą efektywność.
Tutaj znów mamy wskaźniki, czyli efektywnie wykorzystana powierzchnia, regularny kształt piętra, najlepiej prostokąt, co zapewni
doświetlenie powierzchni i niezbyt głęboki trakt. Do tego bezpieczeństwo energetyczne, dwa źródła zasilania i jak najmniejsza ilość
powierzchni wspólnej. Klimatyzacja i wentylacja musi przewyższać
polskie normy.
– A parkingi? Musi być miejsce na auto dla każdego?
– Miejsce parkingowe dla samochodu to bardzo duży koszt, więc
firmy są w stanie z tego zrezygnować, jeśli pracownicy mają dojazd
transportem publicznym. Coraz częściej odchodzi się od samochodów, na rzecz komunikacji publicznej.
– Jak Pan ocenia nowe, szczecińskie budynki?
– W porównaniu do innych rynków regionalnych, dopiero ostatnie budynki wybudowane w Szczecinie spełniają wymagania
nowoczesnych powierzchni biurowych. Choć jak już wcześniej
wspomniałem – przewiduję wojnę cenową, bo deweloperzy będą
minimalizować straty, by obiekty nie stały puste.
– Jak wygląda przykładowe zlecenie w waszej firmie? Przychodzi przedstawiciel światowej korporacji i mówi: poszukujemy biura w jakimś tanim kraju z wykwalifikowaną kadrą 500 osób?
– Nasza kwatera główna na obszar EMEA (Europe Middle East
Asia) jest w Londynie, to pierwszy krok globalnych korporacji. Gdy
jakaś firma rozważa przeniesienie swoich usług do Europy Środkowej, to najpierw konkurujemy z Czechami, Słowacją, Węgrami,
Rumunią. My bierzemy udział już w tym etapie, dostarczamy do
Londynu dane. Potem wybór się zawęża. Jak schodzi to na poziom

Oxygen

Polski to całkowicie przejmujemy klienta, organizujemy wizyty, robimy tour po Polsce, po wybranych lokalizacjach. I po wizytach, rozmowach klient podejmuje decyzje.
– Kto teraz przenosi się do polskich biurowców?
– Cały czas sektor outsourcingowy, czyli centra usług BPO. Od
10 lat trwa restrukturyzacja w wielkich światowych i europejskich
firmach, do nas przenoszą księgowość, administrację, działy zakupów.
– No to czekamy w Szczecinie na inwestorów. Liczymy na pana.
– Przy wyborze powierzchni biurowej kierujemy się profesjonalizmem, czyli przede wszystkim wymogami i interesem klienta. Ale
oczywiście, jako szczecinianin będę miał dużą satysfakcję móc zarekomendować inwestorowi Szczecin – jako tę najlepszą lokalizację.

Daniel Bienias, rocznik 1972. Absolwent zarządzania
i marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
Sheffield Hallam University, specjalista od rynku
nieruchomości. Pracował kolejno jako szef działu
nieruchomości komercyjnych w Perfect Properties,
leasing manager w CA Immo (fundusz nieruchomości
działający w Europie Środkowo – Wschodniej).
Obecnie jest dyrektorem ds. reprezentacji najemców
w CBRE, amerykańskiej firmie zajmującej się
doradztwem, transakcjami i obsługą światowych
korporacji. Świadczy usługi doradcze i transakcyjne
m.in. dla HSBC, IBM, Heineken, a ostatnio wprowadzał
do Szczecina firmę Genpact.

Piastów Office Center
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Kwestionariusz biznesowy
Katarzyna Koroch, dyrektor Regionu Zachodniego Banku Pekao SA, głównego sponsora
turnieju Pekao Szczecin Open. Urodzona w Krakowie, ukończyła Uniwersytet Szczeciński, specjalizacja: zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych. Pracę zawodową
rozpoczęła w 1992 roku w Pomorskim Banku Kredytowym. Przeszła wszystkie szczeble
w bankowości, by dzisiaj z sukcesem zarządzać regionem budując silną pozycję na lokalnym rynku.
1.Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać…
Tancerką albo sędzią.
2. W szkole i na studiach…
W szkole byłam liderem różnorakich działań, niekoniecznie związanych z nauką, na studiach dobrą studentką.
3. Moja pierwsza praca to…
Poza pierwszą chwilową działalnością związaną z prowadzeniem
studia tanecznego to bank.
4. Pierwsze zarobione pieniądze…
Z prowadzenia zajęć aerobiku.
5. Żeby odnieść sukces w zawodzie…
Trzeba być konsekwentnym, odważnym, kreatywnym.
6. Dobry szef…
Definicja: konsekwentny, wymagający, wspierający.
Praktyka: ludzie i tak zawsze zweryfikują i ocenią.
7. U moich pracowników cenię…
Lojalność, zaangażowanie.
8. Kogo bym nie zatrudniła…
Osoby, która przychodzi, żeby tylko pracować. Aby dobrze wykonywać pracę trzeba mieć motywację do pracy i chęć rozwoju. Wiedzieć co i jak chce się osiągnąć, czego oczekują inni i czy ja „to”
mam.
9. Prywatnie jestem…
Zwyczajna. Raczej wesoła, otwarta, ale chyba zawsze konkretna.
10. Dzień zaczynam od…
Pobudki… a potem od mocnej, czarnej, sypanej kawy.
11. Rodzina znaczy…
Wszystko.
12. Zawsze znajdę czas…
Dla bliskich. Na rozmowę, na wsparcie.
13. Moim marzeniem jest…
Zamiast marzeń mam sprawy do załatwienia.
14. Kiedy nie pracuję…
I tak jestem w ruchu. Spaceruję, podróżuję, gotuję, coś załatwiam,
uczę się z synem, czytam…
15. Moje hobby to…
Chyba ruch, muszę cały czas coś robić. To jest silniejsze ode mnie.
Wyznaczanie sobie celów, rzeczy do zrobienia. Jeszcze czegoś dobrze nie zacznę, a już wiem, co będę robić później. Niestety to zmora dla moich bliskich.

16. Sport jest dla mnie…
Zdrową, dobrą rywalizacją – z definicji zwycięża najlepszy – prawdziwa weryfikacja. Daje siłę do życia, uczy samodzielności. Jestem byłą
gimnastyczką sportową – przez 10 lat trenowałam w klubie „GTS
Wisła” Kraków. Do dziś pamiętam ogromny, codzienny wysiłek,
emocje porażek i radość z sukcesów. To uczy i zostaje.
17. Tenis to…
Dyscyplina sportowa, którą poznaje coraz lepiej, choć ekspertem
nie jestem. To przede wszystkim część mojej pracy. Jestem przy
turnieju PKO Open od samego jego początku, czyli od 1992 roku.
Obserwuję, a ostatnimi latami również wpływam na obraz całego
wydarzenia. Każdego roku przekonuję się jak duże znaczenie ma
z sportowego punktu widzenia. Niemniej dla mnie szczególne znaczenie ma obszar związany z budowaniem pozytywnych relacji z naszymi klientami i fakt, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń dla
mieszkańców Szczecina, ale nie tylko. Zainteresowanie turniejem
w perspektywie ogólnopolskiej każdego roku wzrasta. To buduje.
18. Dewiza, którą chcę przekazać innym…
Nasze życie jest takie jakie sami je stworzymy. Bez względu na to jak
je zaczniemy, mamy bardzo duży wpływ na wszystko, co się wokół
nas dzieje.

APARTAMENTY Z WIDOKIEM NA MORZE
NOWA INWESTYCJA
W MIĘDZYZDROJACH

- cena od 5.500 zł/m² brutto
- apartamenty od 24 m²

WWW.HORYZONT-MIEDZYZDROJE.PL TEL. 511 965 329

II etap Osiedla Przygodna Park już w sprzedaży
Ok. 84 m² - mieszkania trzypokojowe na parterze z ogrodem i garażem
Ok. 113 m² lub 119 m² - mieszkania dwupoziomowe (I piętro i poddasze) z tarasem i garażem

FBHU " Modehpolmo" Sp. z o.o., ul. H. Rodakowskiego 1/5, 71-345 Szczecin, tel. 91 487 04 82, www.modehpolmo.pl
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Kwestionariusz biznesowy
Grzegorz Skorny, zawodowo rektor Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie, z zamiłowania artysta-fotograf. Mówi: „ Fotografia to dla mnie pasja, dzięki której poznałem wspaniałych ludzi i wyjątkowe miejsca”. Wielbiciel sportów ekstremalnych, latem
nurkuje i pływa na kitesurfingu, zimą jeździ na snowboardzie.
Kiedy byłem dzieckiem, chciałem…
Zostać aktorem, ponieważ uważałem, że jest to jedyne zajęcie,
które umożliwia wcielanie się w różne postacie – dziś już tak nie
uważam.
Moja pierwsza poważna praca to…
Fundacja Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych
w Szczecinie. Początek lat 90-tych to okres silnego rozwoju organizacji trzeciego sektora. To w tym okresie organizacje pozarządowe
powstawały, jako odpowiedź na bezradność organów państwowych w obszarach działalności społecznej, w tym edukacyjnej.
Pierwsze zarobione pieniądze…
Były dla mnie zaskoczeniem. Pracowałem wtedy w studenckiej
spółdzielni pracy Student Serwis. Przez trzy dni pracy zarobiłem tyle,
ile moja mama zarabiała miesięcznie.
Żeby odnieść sukces w zawodzie…
Trzeba mieć silną motywację do działania i poszukiwać najlepszych rozwiązań dla pojawiąjących się problemów.
Dobry szef to…
Osoba inspirująca do podejmowania ryzyka, wsłuchujący się
w opinie podwładnych, tworzący dobrą atmosferę w zespole.
U moich pracowników cenię…
Samodzielność w pracy, lojalność i zaangażowanie w pracę. Bez
tych cech nie można tworzyć dobrego zespołu.
Kogo bym nie zatrudnił...
Nie chciałbym pracować z ludźmi, którzy nie szanują pracy innych i są destrukcyjni.
Prywatnie jestem…
Staram się nie dzielić życia na prywatne i zawodowe. Na obu
płaszczyznach jestem przede wszystkim optymistą. Nie boję się
wyzwań.
Dzień zaczynam od…
porannej kawy lub herbaty i przeczytania wszystkich maili, które
dotarły do mnie nocą. Następnym krokiem jest analiza planu dnia
i terminarza, którym jestem mocno związany. Następnie jadę na
uczelnię.
Rodzina znaczy dla mnie…
Bardzo dużo. Bez wsparcia ze strony rodziny nie mógłbym tak
wiele czasu poświęcać pracy zawodowej. Mając wspaniałą żonę
i cudowną córkę mogę być tylko dumny, że w tej sferze mam szczęście.
Zawsze znajdę czas na…

pogłębianie wiedzy. Dużo czytam nie tylko z zakresu moich zainteresowań zawodowych, jakimi są ochrona własności intelektualnej
oraz zagadnienia dotyczące wpływu rozwoju motoryzacji na środowisko naturalne. Zawsze znajdę czas na książki o fotografii, która
jest moją pasją.
Moim marzeniem jest…
Ppodróż na Antarktydę i zanurkowanie przy górze lodowej.
Sport jest dla mnie…
Przeciwieństwem siedzącego trybu pracy, jaki prowadzę na co
dzień, ślęczeniu przed monitorem i ciągłych rozmów telefonicznych. To odskocznia, możliwość obcowania z naturą, a czasami wyjątkowe wrażenie lotu. Ci, co uprawiają podobne dyscypliny, wiedzą, co mam na myśli.
Dewiza, którą chcę przekazać innym… Każdy ma możliwość wpływania na swój los, a piękno jest tuż obok nas, trzeba tylko chcieć je
dostrzec.
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Golf międzynarodowy

w

Amber Baltic Golf Club odbyła się XVIII edycja Polonia
Cup by Porsche Centrum Poznań. To najstarszy turniej golfowy w Polsce, którego Główną ideą jest integracja polonii grającej
w golfa na całym świecie. W tym roku zawody wygrał Michał Kasprowicz. Wśród pań najlepsza była Alexandra Noeuveglise. Wśród
uczestników imprezy pojawił się m.in. Mariusz Czerkawski, znakomity hokeista, a także wytrawny golfista. Po rozdaniu naród odbył
się bankiet, na którym zagrało trio jazzowe Sylwestra Ostrowskiego
z niezwykłą Angeliką Anozie na wokalu.
ad

Fot Włodzimierz Piątek

Izabela Szukiewicz – Szarkas, menager
restauracji Bohema

Mariusz Czerkawski, były hokeista,
zawodnik ligii NHL, zwycięzca w kategorii
Polonia Cup i bliźniaczego turnieju
organizowanego na Florydzie

Radna Małgorzata Jacyna – Witt

Uczestnicy turnieju z nagrodami

Super premiera

Prowadzący premierę Klasy S - dziennikarz
motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski

Od lewej: Łukasz Hormański, Katarzyna Mojsiuk-Hormańska, Irena
Mojsiuk, Hanna Mojsiuk, Kazimierz Mojsiuk (fot. Adam Fedorowicz)

Od lewej: Piotr Tomaszewicz (Tomaszewicz Development), Adam Orszulak (AO - Nieruchomości),
Dariusz Więcaszek, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Andrzej Mickiewicz, członek
Rady Miasta, Leszek Koperkiewicz (Extra Invest SP.Z O.O)

Najbardziej zaawansowany technologicznie
samochód świata premierowy Mercedes Klasy S

Od lewej: Patrick Zaniewski (Marco), Klaudia Krefft, specjalista
do spraw inwestycji Noble Bank, Artur Sękowski (ARS Meble)

fot. Adam Fedorowicz

fot. Dagna Drążkowska

Od lewej: Katarzyna Hubińska (Atelier
ubioru „Pasja”), Magdalena Zagórska
(Atelier Expose Akcesoria)

e wnętrzu Muzeum Techniki i Komunikacji Mercedes Mojsiuk zorganizował premierę najbardziej zaawansowanego
technologicznie samochodu świata modelu S klasy. Zaproszeni goście poza najnowszą „eską”, mogli podziwiać przygotowany przez
organizatorów pokaz laserowy, pokaz mody Kasi Hubińskiej i Magdaleny Zgórskiej, popisy akrobatyczne na szarfie w wykonaniu Aleksandry Melskiej. Dla gości zaśpiewał Grzegorz Hyży, a całość poprowadził znany dziennikarz motoryzacyjny Włodzimierz Zientarski. ad

fot. Dagna Drążkowska

fot. Dagna Drążkowska

fot. Adam Fedorowicz

fot. Dagna Drążkowska

w
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Jazz pod żaglami

w

czasie trwania Tall Ship Races na STS Kruzenstern odbył
się koncert kwartetu Sylwestra Ostrowskiego z gościnnym
udziałem czterech znakomitych wokalistek jazzowych. Na scenie
spotkały się Angelika Anozie, Magda Wilento, Justyna Jarzębińska
i Maja Koterba. Gościem specjalnym koncertu był Marek Niedźwiecki, znakomity dziennikarz muzyczny radiowej Trójki.
ad

Legenda radiowego dziennikarstwa,
główny gość koncertu Marek Niedźwiecki
z radiowej Trójki

Satyryk Henryk Sawka z Januszem
Wysockim z Horton Kirby

Śpiewa Angelika Anozie

Od lewej: pianistka Joanna Gajda oraz wokalistki
Maja Koterba, Justyna Jarzębińska i Magda Wilento

Sylwester Ostrowski i Angelika Anozie

Fot. Jarosław Gaszyński

Sylwester Ostrowski i Elżbieta Malanowska, wiceprezes Euroafrica

O pomocy dla Etiopii

w
Ambasador Whisky Martyn O’Reilly
rozpoczyna degustację whisky

Senator Norbert Obrycki otrzymał
certyfikat znawcy whisky od Whisky
Ambasadora Martyna O’Reilly

Fot. Mariusz Najmowicz

Prezydent Rotary Club Szczecin Krzysztof Dokowski, tłumaczka Monika
Kulasiewicz - Drula, ambasador Etiopii Fesseha Asghedom Tessema
i Mariusz Zwierzyński - organizator akcji charytatywnych w Etiopii

Wymiana upominków - po lewej: wiceprezydent Szczecina Bogdan Jaroszewicz,
tłumaczka Monika Kulasiewicz - Drula i Ambasador Etiopii Fesseha Asghedom Tessema

restauracji Marina odbyła się impreza charytatywna Whisky & Cygara zorganizowana przez Rotary Club Szczecin,
której gościem honorowym był ambasador Etiopii Fesseh Asghedom Tessema. Rozmowy dotyczyły m.in. budowli studni i leczenia
zaćmy w Etiopii. Po wykładzie, w klubowej atmosferze i zapachu kubańskich cygar, uczestnicy imprezy delektowali się whisky z rejonu
Spyeside w Szkocji i słuchali opowieści o tych sławnych trunkach
z ust członka Rotary Warszawa Wilanów – Scotch Whisky Ambassador Martyna O’Relly.
ad

Honorowy członek Rotary Clubu Szczecin senator
Norbert Obrycki w rozmowie z ambasadorem Etiopii

Ambasador Etiopii Fesseha Asghedom Tessema
i Mariusz Zwierzyński wręczają prezesowi Calbudu
Edwardowi Osinie (w środku) podziękowanie z
a darowiznę na rzecz leczenia zaćmy w Etiopii
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Dwa tysiące na starcie

uż jest, już działa pierwsze w Szczecinie centrum sztuki współczesnej. Inauguracja Trafostacji Sztuki miała wyjątkowy charakter. Głównej wystawie pn. „Genesis” autorstwa Ryszarda Waśki
towarzyszył m.in. występ Baltic Neopolis Orchestra oraz koncert
niemieckiego kompozytora Haushki. Razem z wernisażem otwarto we wnętrzu TRAFO kawiarnię i księgarnię. Co warto zaznaczyć
przez pierwszy weekend działalności Trafostacji Sztuki przewinęło
się przez nią ponad dwa tysiące osób!
ad

Witają się prezydent Piotr Krzystek oraz wiceprezydent Krzysztof Soska

fot. Adam Słomski

Od lewej: Ryszard Waśko, fotograf, autor instalacji, Constanze Kleiner,
szefowa TRAFO, Łucja Waśko - Mandes, córka artysty, kuratorka wystawy

Niemiecki kompozytor i performer Hauschka

Na pierwszym planie: Manuel Sigrist - Project Manager Musée
de l’Elysée w Lozannie i Mélisande Grivet - projektantka mody

Maciej Mizgalski, asystent w dziale
Wystaw i Projektów w Trafostacji Sztuki

Goście i gospodarze Trafostacji Sztuki

JeszczebardziejstylowySzczecin

m
Konrad Kupis „Prestiż”, Małgorzata Kupis
(TVP) z córkami

Iwona Drążkiewicz i reżyser
Marcin Korneluk

Od lewej: Jolanta Gramczyńska z Salonu Sztuki
i Iwona Drążkiewicz, szefowa ID Galleria

Od lewej: Iwona Drążkiewicz (ID Galleria)
i Beata Kamińska w właścicielka Studia MJM

amy nowe miejsce wystawowe na mapie Szczecina. Graficzka Iwona Drążkiewicz otworzyła autorską galerię. Goście ID Gallerii, wśród których znalazły się znane postacie ze świata
szczecińskiej sztuki i designu, miały okazje obejrzeć prace gospodyni, a także zwiedzić nowo powstały sklep designerski należący
także do artystki. Były kwiaty, pyszna kawa i niekończące się rozmowy o sztuce.
ad

Od lewej: Małgorzata Ameryk właścicielka Kropki nad i z Agnieszką Mierzowiec z Kerpolu

Od lewej: Beata Dawid i Irena Dawid Osina z Galerii
Kapitańskiej oraz Małgorzata Ameryk (Kropki nad i)
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Perfekcyjna linia

w

Zbigniew i Tomasz Hahs (Klinika Hahs)

fot. Konrad Kupis

salonie DDB Auto Bogacka wśród aranżacji pełnej kwiatów i świec, przy nastrojowych dźwiękach saksofonu odbyła się premiera Mercedesa S klasy. Adam Kornacki, dziennikarz TVN
Turbo, przedstawił gościom zalety tego wyjątkowego auta. Nawet
zapierające dech w piersiach kreacje pań nie były wstanie przyćmić
blasku i perfekcji nowej „eski”. Smaku spotkaniu dodały lekkie poczęstunki i słodkie babeczki w kształcie małych torcików z logo Mercedesa.
kds

Piotr Zawodny ( Klinika Estetic )

Od lewej: Beata Grzywacz, w środku Liliana Bogacka
i Daria Bogacka Bogacka Adamus, Izabela Zawodna

Beata i Krzysztof Fedorowicz (BKF)

PKO na Mirze

r

Paweł Szynkaruk, dyr. PŻM, Michał
Stankiewicz „Rzeczpospolita“

Marcin Zydorowicz, Wojewoda
Zachodniopomorski z małżonką

Od lewej: poseł Marek Hok
i senator Norbert Obrycki

Aleksandra Kopińska – Szykuć, z-ca
dyrektora Teatru Polskiego i Olgierd
Geblewicz, marszałek województwa

Od lewej: Dariusz Więcaszek (PIG), były minister Jacek
Piechota, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa

Były premier Leszek Miller z małżonką

Od lewej: Adam Grochulski, producent estradowy, Ewa
i Jan Kozłowscy (Kozłowscy Autoryzowany Dealer)

Projektantka mody Sylwia Majdan z mamą

Fot. Jarosław Gaszyński

Od lewej: Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, Tomasz Karolak, aktor

osyjski żaglowiec Mir wybrał bank PKO BP na swój bankiet
podczas The Tall Ship Races. Mir przycumował w samym
środku Wałów Chrobrego, burta w burtę z bliźniaczym Darem Młodzieży. Na statku serwowano przekąski, a o muzykę zadbała… Nelly
Furtado, która tego dnia miała występ na głównej scenie. Trudno
się dziwić, że goście byli zadowoleni.
br
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Jubileusz z francuskim
deserem

p

ogoń, najbardziej znany klub sportowy Szczecina i Pomorza
Zachodniego skończyła 65 lat. Jubileuszowym deserem dla
kibiców był mecz towarzyski rozegrany 10 lipca z 7-krotnym mistrzem Francji i półfinalistą Ligi Mistrzów Olympique Lyon. Pogoń
zremisowała z Lyonem 0:0 i biorąc pod uwagę, że budżet Olympique jest ...około 32 krotnie większy niż Pogoni to wynik jest sukcesem. Podobnie jak frekwencja (około 11 tys.widzów) i panująca na
stadionie atmosfera (przed meczem odbył się festyn i prezentacja
Pogoni przed nowym sezonem).
jch

Dwaj przyjaciele z boisko i byli
piłkarze Pogoni, Dariusz Gęsior
(z lewej ) i Dariusz Adamczuk

Przedstawiciel firmy CNR, sponsora
Olympique - Vincent Piron (z prawej)
w rozmowie z dziennikarzem
„Prestiżu” Jerzym Chwałkiem

Trener Lyonu Remi Garde pisze
dedykację dla czytelników
„Prestiżu” i kibiców Pogoni Szczecin

10 lipca stadion Pogoni odwiedziło wyjątkowo dużo kobiet. Od prawej:
Elżbieta Górska, Elżbieta Zwierz, Dorota Jankowska, właściciel kancelarii
brokerskiej w Szczecinie i Lesław Górski, kapitan klubu golfowego Binowo Park

..i po meczu. Trenerzy Dariusz Wdowczyk (z lewej)
i Remi Garde dziękują sobie za rozegrany mecz

Fot. Jarosław Gaszyński

Dyrektor sportowy Pogoni Grzegorz
Smolny (z prawej) w rozmowie
z Szymonem Kreftem (Calbud)

Umowa podpisana, można uścisnąć dłonie. Jarosław Mroczek
(z prawej) prezes Pogoni i Waldemar Duży z Grupy Azoty Z.Ch. Police,
a obecnie już członek zarządu Pogoni S.A. z ramienia Grupy Azoty

Dariusz Wdowczyk

Eska świętuje

b
Fot. Włodzimierz Piątek

ył ogromny tort, były gwiazdy, w tym sam znakomity polski
bokser Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, byli też dziennikarze.
W klubie Grand Cru po rozdaniu nagród Radia Eska odbył się bankiet. To była nieoficjalna część wielkiego koncertu na Wałach Chrobrego w ramach The Tall Ship Races, na którym wystąpiła m.in. Sylwia Grzeszczak, Ewelina Lisowska, Liber i zespół Feel.
ad

Laureaci nagród Radia Eska Liber i Sylwia Grzeszczak

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk z małżonką

Jedną z atrakcji bankietu był ogromny
tort Eska Music Awards Szczecin 2013

Michał Dobrowolski z TVP
z osobą towarzyszącą
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Polonez popłynął

m

arina Club gościła w swoich progach najlepszych polskich
żeglarzy - uczestników regat Baltic Polonez Cup 2013. Najważniejsze trofeum regat, „Puchar Poloneza”, trafił w ręce Piotra Falka płynącego w grupie przeliczeniowej KWR na jachcie Bluessina.
Statuetkę Fair Play za udzielenie pomocy i holowanie jachtowi Sagala otrzymali: Piotr Matwiejczyk i Jan Marchwiński z jachtu „ Falkor”. Ubiegłoroczny triumfator, Maciej Karpiński, był trzeci. Rozdaniu nagród towarzyszyła fantastyczna atmosfera. Po części oficjalnej
goście oddali się zabawie. Czas umilał koncert tria jazzowego pod
kierownictwem Szymona Orłowskiego.
ad

Kuba Strzyczkowski, dziennikarz
Radiowej Trójki zajął trzecie
miejsce na jachcie Delphia Trójka

Nagroda Fair Play przypadła
Janowi Marchwińskiemu i Piotrowi
Matwiejczykowi z jachtu Falkor

Thomas Guisseau s/y Little Kat z osobą towarzyszącą

Od lewej: Cezary Szymański (Scorpena), Sławomir Turniak (Amajo),
Marek Słaby - Polska Fundacja Morska i YKP Świnoujście

Katarzyna Wolnik - Sayna z Polskiego Radia
Szczecin i Marcin Raubo prezes Marina Club

Szymon Kuczyński (Lilla My),
z tyłu Szymon Gorski (Amo)

Na rozdaniu nagród zagrali, od lewej: Joanna Gajda
(klawisze), Szymon Orłowski (bas) i Magda Wilento (wokal)

Bankietowy żaglowiec

w

trakcie finałów The Tall Ship Races na pokładzie żaglowca
Mir odbyła się impreza charytatywna zorganizowana przez
Rotary Club Szczecin. W trakcie imprezy odbył się pokaz mody firmy
Trussardi, a także koncert Macieja Strycharczyka i Macieja Kazuby.
Ponadto, goście bankietu zwiedzali żaglowiec, raczyli się zimnymi
przekąskami, winem, piwem i cygarami.
ad

Wchodzą goście - drugi od prawej szef Binowo Park GC Sławek Piński

Fot. Mariusz Najmowicz

Od lewej: prezydent Rotary Club Szczecin Krzysztof Dokowski,
Włodzimierz Puzyna i Philippe Cerf, Pierwszy Radca Ambasady Francji

Byli prezydenci Rotary Club Szczecin - od lewej: Maciej Kołban,
Marek Wróblewski, Leszek Zdawski i Zbigniew Najmowicz

Od lewej: Maciej Strycharczyk (saksofon), dr Jerzy Świtała, urolog (mikrofon)

Współwłaściciel drukarni RexDruk, Remigiusz Kowalski (pierwszy od prawej)

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
KAWIARNIE
Cafe 22, pl. Rodła 8
Cafe Club, CH Galaxy
Czarna Owca, Deptak Bogusława 9
Cafe Cube, CH Galaxy
Cafe In, ul. Kaszubska 67
Cafe Porto, ul. Bogusława X 47
Cafe Prawda, ul. Wielka Odrzańska 20
Cafe Aficionado & Casa Turrent, ul. Wielka Odrzańska 28
Castellari, al. Papieża Jana Pawła II 43
Castellari,ul. Tuwima 27
Coffee Heaven, CH Galaxy
Coffee Heaven, CH Kaskada
Coffee Heaven, CH Molo
Columbus Coffee, cała sieć
Cukiernia Koch, al. W. Polskiego 4
Czekoladowa Cukiernia, al. W. Polskiego 17
Fabryka, ul. Bogusława 4/1
Fanaberia, ul. Bogusława 5
Public Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 43
Secesja Cafe, al. Papieża Jana Pawła II 19/1
Sklep Kolonialny, CH Galaxy
Sklep Kolonialny, CH Ster
Starbucks, oba lokale
Steffi, ul. Jagiellońska
RESTAURACJE / PUBY
13 Muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
Avanti, al. Papieża Jana Pawła II 43
Bachus – winiarnia, ul. Sienna 6
Bohema, al. W. Polskiego 67
Bombay, ul. Partyzantów 1
Buddha, ul Panieńska
Chałupa, ul. Południowa 9
Chief, ul. Rayskiego 16
Chrobry, Wały Chrobrego 1B
Colorado, Wały Chrobrego 1A
Columbus, Wały Chrobrego 1
El Globo, ul. Piłsudskiego
Gościniec pod Aniołami, Dobra, ul. Przytulna 1A
Karczma Polska „Pod Kogutem”, pl. Lotników 3
Ładoga, ul. Jana z Kolna (Wałów Chrobrego)
Meraki Bar, al. W. Polskiego 20
…na Mariackiej, ul. Mariacka 26
Piwnica Kany, pl. Św. Piotra i Pawła 4/5
Popularna, ul. Panieńska
Porto Grande, ul. Jana z Kolna 7
Radecki & Family, ul. Tkacka 12
Restauracja „ Ricoria”, ul. P. Wielkopolskich 20
Restauracja Szczecin, ul. Felczaka 9
Santorini, ul. Tkacka50
Sake, al. Piastów 1
Sushi Mado, ul. Pocztowa 20
Stara Piekarnia, ul. Piłsudskiego 7
Teatr Mały, Deptak Bogusława 6
Tratoria Toscana, pl. Orła Białego
Towarzyska, Deptak Bogusława 50
Ukraineczka, ul. Panieńska
Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19
Zbójnicka, ul. Monte Cassino 6

Rayski Salon Piękności, ul. Rayskiego 17
Salon fryzjerski YES, ul. Małkowskiego 6
Strefa Urody Patrycja Jabłońska, ul. Topolowa 2B
Studio Affinage pl. Zycięstwa 1
Studio KALE, ul. Modra 90/1
Studio Moniki Kołcz, ul. Wojciecha 1
Studio Urody Masumi, Deptak Bogusława 3
Tokyo Brothers Studio Fit, ul. W. Łokietka 7
Yoshi Club, ul.Śląska 9/4A
KLUBY
Elfunk Club, pl. Żołnierza 2
Grand Cru, Deptak Bogusława 9
BarCzysty, Deptak Bogusława 8
Kafe Jerzy, ul. Jagiellońska 67
Rocker Club, ul. Partyzantów 2
Royal Club Music Place, ul. Mariacka 26
HOTELE
Atrium, al. W. Polskiego 75
Campanile, ul. Wyszyńskiego 30
Dworski Hotel i Restauracja,
ul. Pod Zodiakiem 2, Warzymice
Focus, ul. Małopolska 23
Marina Hotele, ul, Przestrzenna 7
Novotel, al. 3 Maja 31
Park Hotel, ul. Plantowa 1
Radisson SAS, pl. Rodła 10
Villa Hoff Wellness & Spa, ul. Słoneczna 3, Trzęsacz
KLUBY FITNESS
Basen Strefa H2O, ul. Topolowa 2
Bene Sport, ul. Modra 80
Dotyk Anioła, ul. Piłsudskiego 14
Fitness Club, ul. Monte Cassino 24
Fitness World Hotel Radisson, pl. Rodła 10
Fitness tylko dla Pań, ul. Mazowiecka 13
Fitness Forma, ul. Szafera 196
Marina Sport, ul. Przestrzenna 11
Planet Spa, al. W. Polskiego 70
RKF, ul. Jagiellońska 67
Studio Tańca Magdaleny Prieditis, ul. Twardowskiego
Squash Center, ul. Żyzna 17
Squash Zone Club, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Squash na Rampie, ul. Jagiellońska
SKLEPY

Arkadia perfumeria, ul. B. Krzywoustego 7
Artform, ul. W. Polskiego 227
Atelier Sylwia Majdan, al. W. Polskiego 45/2
Atelier Hubińska&Prajs, ul. Wojciecha / LOK
B&M, al. W. Polskiego 43
Batty Barcley, CH Galaxy
Bandolera, ul. Jagiellońska 12
Brancewicz, al. Papieża Jana Pawła II 48
Caterina, pl. Zgody 1F
Douglas, CH Galaxy
Ekodeli, al. Piastów 73/2
Empik, CH Galaxy, 2 piętro
SALONY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE
Euforia, al. W. Polskiego 37
Exovino, ul. Małopolska 3
Bailine, ul. Żółkiewskiego 13/14
Hexeline, CH Galaxy, parter
Baltica Welness&Spa, pl. Rodła 8
Hennry Lloyd, ul. Przestrzenna 11
Belle Femme, ul. Monte Cassino 37A
Ital Pol, Top Shoping
Beauty Clinique, ul. Mickiewicza 55
J.fashion, CH Galaxy
Bevelin Klinika Urody, ul. Ściegiennego 28/3
Jubiler Terpiłowscy, CH Galaxy
Beverly Hills Akademia Urody, CH Galaxy
Jubiler Terpiłowscy, ul. Jagiellońska 16
Beverly Hills Akademia Urody, DT Kupiec
Jubiler Terpiłowscy, CH Ster, ul. Ku Słońcu 67
Cosmedica, ul. Leszczynowa (CH Zdroje – Rondo)
Jubiler Terpiłowscy, CH Turzyn
Cosmedica, ul. Pocztowa 26
Kropka nad i, ul. Rayskiego 18
Dermedica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
La Caravella, ul. Traugutta 100A
Dr Irena Eris Instytut Kosmetyczny, ul. Felczaka 20
La Passion, ul. Jagiellońska 96
Eso hurtownia fryzjerska, ul. Wielka Odrzańska 28
LKJ, CH Galaxy
Enklawa Day Spa, ul. W. Polskiego 40
LKJ, CH Kaskada
Estetic, ul. Kopernika 6
Macsimum, al. Papieża Jana Pawła II 42
EVITA-SPA, Przecław 96E
Matins Bleus, CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42
Excellence, ul. Wyszyńskiego 14
Marc Cain, ul. W. Polskiego 29
Gabinet Kosmetyczny, ul. Makuszyńskiego 2A
Max Mara, ul. Bogusława X 43/1
Gabinet Kosmetyczny Doroty Stołowicz, ul. Mazurska 20
Micha, ul. Bogusława 13/1
Hair & Tee, ul. Potulicka 63/1
Moda Club, al. Wyzwolenia 1
Imperium Wizażu, ul. Jagiellońska 7
Mooi, ul. Bogusława 43
Impressio, ul. Piłsudskiego 37
Natuzzi, ul. Struga 25
Keune The Art Of Hair Design, ul. Małopolska 60
Olsen, CH Kaskada
Laser Studio, ul. Jagiellońska 85
Perfumeria Douglas, CH Galaxy
Marena Wellness & SPA, ul. Turystyczna 1 Międzywodzie
Perfumeria, pl. Rodła 1-2
Metamorfoza Centrum Zdrowia i Urody, ul Za Wiatrakiem 4A Platinum, Deptak Bogusława
Modern Design Piotr Kmiecik,ul. Jagiellońska 85
Resenthall, CH Kaskada
Nail Bar By OPI, ul. Mazurska 44/U3
Rosenthall, ul. Bogusława X 15/1a
Venus, ul. Wielkopolska 22
Studio Mebli Włoskich VIP, ul. Krzywoustego 80
Planet SPA, ul. W. Polskiego 70
Salon Mody Grand, ul. Małkowskiego 8

Salon Mody Grand, ul. Śląska 54A
Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
Soraya, ul. Z. Starego 3A
Studio Mebli Włoskich VIP, ul Krzywoustego 80
Trendy Collection    ul. Rayskiego 25
Tru Trussardi, al. W. Polskiego 29
VIP COLECTION, Jagiellońska 11
VIP COLECTION, ul. Wojciecha 4/2
Via di moda, ul. Jagiellońska 85/2
Yes Salon Jubilerski, CH Ster
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Calbud, ul. Kapitańska 2
Carre, ul. Orawska 25/3
Dom Nieruchomości, ul. Rayskiego 18/1
Droński Nieruchomości, Baszta
Extra Invest, al. W. Polskiego 45
Inwestor Nieruchomości , ul. Krzywoustego 11
Kompleks Biuro Nieruchomości, al. W. Polskiego 24/2
Neptun Developer, ul. Ogińskiego 15
Pomorze Nieruchomości, al. W. Polskiego 58/2
Prestigo Nieruchomości, ul. Rayskiego 18
SGI Baltis, pl. Hołdu Pruskiego 9
Szczecińskie Centrum Nieruchomości, ul. Piłsudskiego 1A
GABINETY LEKARSKIE
Aestethic Med, ul. Niedziałkowskiego 47
AGMED, ul. Grafitowa 4
AGMED, ul. Graniczna 24
AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1
Dental Art Barbara Stawska, pl. Rodła 8
Dental Implant Aesthetic Clinic, ul. Panieńska 18
Dentus, ul. Mickiewicza 116/1
Dentus, ul. Felczaka 18A
Estetic, ul. Kopernika 6
Excellence Płatek, ul. Wyszyńskiego 14
Fabryka Zdrowego Uśmiechu, ul. Ostrawicka 18
Figurella Instytut Odchudzania, ul. Monte Cassino 2/2
Praktyka Stomatologiczna Rafał Rudziński, ul. Śląska 5/2
Hahs Protodens, ul. Felczaka 10
Hahs Protodens, ul. Czwartaków 3
Intermedica Centrum Okulistyki, ul. Mickiewicza 140
Centrum Pięknego Ciała, ul. W. Łokietka 7
Centrum Opieki Stomatologicznej Wejt & Tawakol, ul. E.
Plater 18
Centrum Leczenia Otyłości, ul. Krzywoustego 9-10
LASER, ul. E. Gierczak 38/8
LASER MEDI – DERM, ul. Kasprzaka 2c
Laser Cosmetica, CH Kupiec
Mamma Centrum Narodzin, ul. Sowia 38
MEDIKLINIKA, ul. Mickiewicza 55
Medicus, pl. Zwycięstwa 1
Medycyna Estetyczna dr Osadowska, al. W. Polskiego 92–94
Perładent – Gabinet Stomatologiczny,
ul. P. Wielkopolskich 4C
Petite Clinique, ul. Pocztowa 20/1C
Klinika Stomatologiczna dr Gajda,ul. Narutowicza 16A
Praktyka Ginekologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 5/2
Praktyka Ginekologiczno-Położnicza, ul. Szpitalna 13/1
Praktyka Stomatologiczna i Ginekologiczna, al. W. Polskiego
43/2
Ra-dent Gabinet Stomatologiczny, ul. B. Krzywoustego 19/5
Studio Urody Beata Krajnik, ul. Beżowa 2
Orto-Perfekt Praktyka Ortodontyczna, ul. Ogińskiego 12
Gabinet Stomatologiczny, ul. Polskich Marynarzy 14/2
Stomatologia Kamienica 25, ul. Wielkopolska 25/10
Stomatologia Mierzyn, ul. Welecka 38
VitaDent Centrum Stomatologiczne, ul. Modra 122/1
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. Kasprzaka 2a
VitroLive Przychodnia Ginekologiczna, ul. W. Polskiego 103
KANCELARIE PRAWNE
A. Oszczęda i Spółka,ul. Wyspiańskiego 84A
Gozdek,Kowalski, Łysakowski, ul. Panieńska 16
Kancelaria Adwokacka, ul. Felczaka 11
Andrzej Zajda i Monika Zajda-Pawlik, ul. Monte Cassino 7/1
Michał Marszał, ul. Bogusława X 15/4
Dariusz Jan Babski, ul. Księcia Bogusława X nr 5/3
SMK Semeniuk, Marecki,Kaczarewski, ul. Św. Ducha 5A/12
Biel, Judek,Poczobut-Odlanicki, ul. P. Skargi 23
Mikołajczyk, Cieślik, ul. Wyszyńskiego 14
Lizak, Stankiewicz, Królikowski, ul. B. G. Warszawskiego 1/4
Waldemar Juszczak, al. Niepodległości 1
Bejnarowicz,Kuropatwa, Zieliński, ul. Nowy Rynek 5
Kancelaria Notarialna, al. Papieża Jana Pawła II 22
Zofia Daleszyńska, al. Papieża Jana Pawła II 17/ 2
Szóstak, Municzewski, Malko, ul. Królowej Jadwigi 1/4
Mazurkiewicz, Wesołowski, Mazuro, ul. Klonowica 30/1
Wódkiewicz, Sosnowski, ul. Stoisława 2
Licht&Przeworska, ul. Tuwima 27/1
Patryk Zbroja, ul. Więckowskiego 2A/8

Szymon Matusiak, ul. Wawelska 1 / 2
SALONY SAMOCHODOWE
BMW i MINI dealer Bońkowscy, przy rondzie Hakena
Citroen Drewnikowski, ul. A. Citroena 1
Citroen Drewnikowski, ul. Bohaterów Warszawy 19
Ford Bemo Motors, ul. Pomorska 115B
Holda Jeep i Lncia, ul. Gdańska 7
Honda, ul. Białowieska 2
Lexus Kozłowski, ul. Mieszka I 25
Mercedes Bogacki, ul. Mieszka I 30
Mercedes Mojsiuk, ul. Pomorska 88
Nissan, ul. Struga 71
Opel Bogaccy, ul. Mieszka I 45
Opel Kozłowski, Struga 31B
Renault Rosiak i Syn, ul. Bulwar Gdański 13
Krotowski i Cichy Salon Skody, ul. Struga 1A
Toyota Kozłowski, ul. Struga 17
Toyota Kozłowski, ul. Mieszka I 25B
Volvo Auto Bruno, ul. Pomorska 115B
Peugeot Drewnikowski, ul. Bagienna 36D
Peugeot Drewnikowski, ul. Rayskiego 2
Subaru, ul. Struga 78A
Subaru, ul. Boh. Warszawy 40
VW Kołacz – Łopiński, ul. Madalińskiego 7
BIURA PODRÓŻY
Apollo Tour, al. W. Polskiego 50
Columbus Tour, ul. Krzywoustego 27/U1
Follow Me, ul. Kolumba 1
L’TUR, CH Galaxy, parter
Neckerman, al. W. Polskiego 11
Polaris Travell, pl. Hołdu Pruskiego 9
Rainbow Tours, al. W. Polskiego 12
Tui, al. Wyzwolenia 12-14
Unity Travel, pl. Rodła 8
INNE
A-float, ul. Parkowa 5A/1
Apteka ZDROWIE, ul. Milczańska 50
ASCO, ul. Starzyńskiego 3-4
Binowo Park Golf Club, Binowo
Bono – Agencja Reklamowa, ul. Ściegiennego 3/1
BKF Fedorowicz, Skarbimierzyce 22
Delphinus – Centrum nurkowania, ul. Mickiewicza 10
DIVE POINT Szkoła nurkowania, ul. Monte Cassino 19E
Euroafrica, ul. Energetykow 3/4
Filharmonia Szczecińska, pl. Armii Krajowej 1
Gala Optyk,ul. Bogusława 16
Galeria Kierat, ul. Koński Kierat 14
Galeria Kierat, ul. Małopolska 5
Galeria ZPAP, ul. Koński Kierat 16
Gazeta Wyborcza, ul. Bogusława X 2/3
HTL S.C. AUTO SERWIS, ul. Lubieszyńska 20
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16
La Passion du Vin, ul. Sienna 8
Meritum, ul. Rayskiego 18/1
Muzeum Narodowe, ul. Staromłyńska 27
Open Mind, ul. Koński Kierat 17/1
Opera na Zamku, ul. Korsarzy 34
Pazim, pl. Rodła 8
Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2
Piwnica przy Krypcie, ul. Korsarzy 34
Pogoń Szczecin, ul. Karłowicza 28
Północna Izba Gospodarcza, al. W. Polskiego 86
RASTE Studio Wnętrza, ul. Andrzejewskiego 37/5
RE`form, ul. Stoisława 3
Poyal Thai Massage, ul. Sienna 4
Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86
Szczeciński Klub Tenisowy, al. W. Polskiego 127
Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61C
Szkoła Muzyczna CASIO, ul. Szeroka 63
Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3
TENZI, Skarbimierzyce 18
TVP, ul. Niedziałkowskiego 24
Unity Line, pl. Rodła 8
Urząd Miejski, pl. Armii Krajowej 1
Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4
Estilo Szkoła Tańca, ul. Kręta 38A
U.studio, Deptak Bogusława
York Studio, ul. Mieszka I 103
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Centrum
Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34
Akademia Małego Europejczyka, ul. Źródlana 37
4 Office Meble Biurowe, ul. Tkacka 66
Prima Frons, ul. Unii Lubelskiej 27
Trames Beata Roszkowska, ul Monte Cassino 24,
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,
ul. Niemierzyńska 17a
Urząd Marszałkowski, ul. Korsarzy 34

