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Od naczelnej

hoć wrzesień zapowiada sezon jesienny, nie
oznacza to, że od razu po wakacjach będzie wiało nudą. Jest wręcz odwrotnie. Na deski teatrów
powrócili aktorzy, a opera znowu rozpoczyna sezon artystyczny. Po urlopach mamy podwójną moc i
więcej chęci, by ją aktywnie wykorzystać. Powiemy wam
jak to zrobić!
Po pierwsze, panie powinny zacząć sezon od przewietrzenia
szafy i wymiany ubrań na nowe. Magazyn „Prestiż” zaprasza na
imprezę swappingową, podczas której wymienimy się ciuchami
(szczegóły str. 13). Po drugie, panowie mogą się wyszaleć na rajdzie terenowym Baja Poland, który po raz pierwszy zawitał do
Polski. Informacje gdzie, kiedy i o której znajdziecie na str. 83,
a także w specjalnym wydaniu „Prestiż Baja”, dostępnym w miasteczku rajdowym. Na miejsce pomogą wam dojechać nasze
mapy i... ekskluzywne terenowe SUV-y. Cztery eleganckie auta
przetestowali dla nas specjaliści od motoryzacji: Klaudia i Mariusz Podkaliccy.
Od razu uspokajam przerażone panie. W „Prestiżu” będzie też
jeszcze coś dla kobiet. Zaczynamy mocnym tematem – miłości.
Najbardziej znana szczecińska lekkoatletka Monika Pyrek pokazała się w „Prestiżu” ze swoim narzeczonym. Od przystojnego
Norberta Rokity będziemy mogli dowiedzieć się, jak mieszka się
z wicemistrzynią świata w skoku o tyczce i kto w tym związku
zmywa naczynia?
Dla równowagi tematy z dziedziny mody będą damskie i męskie. Panów zapraszamy do odwiedzenia ostatnich szczecińskich
krawców, a panie mogą obejrzeć niesamowitą metamorfozę. Jak
się okazuje, marzenia się spełniają i życie może przypominać bajkę. Trzeba tylko brać sprawy w swoje ręce i czasem wysłać jednego maila. Wie o tym pani Karolina, która wygrała w konkursie
kurs kreowania wizerunku. Efekt jest piorunujący! Sprawdźcie
koniecznie. Może zdopinguje was to do załatwienia jakichś długo
odkładanych spraw. A może zachęci do łapania szczęścia, które
czasem samo kręci się gdzieś między prestiżowymi kartkami. Na
dobry początek jesiennego sezonu przygotowaliśmy kilka konkursów. Nie zmarnujcie swojej okazji!
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Wydarzenia
Ungermann wicemiss
Supranational

K

FOTO: MATERIAŁ U.STUDIO

laudia Ungermann,
pochodząca z Łobza Miss Polski 2008,
zdobyła tytuł II wicemiss Supranational 2009.
Gala finałowa konkursu odbyła się 5 września w Płocku.
– Mimo że mam już na swoim
koncie tytuł Miss Polski 2008,
byłam bardzo podekscytowana
konkursem Miss Supranational
– opowiada Klaudia. – Jestem
dumna, że jako reprezentantka
Polski zdobyłam wyróżnienie
na tak prestiżowej imprezie –
cieszy się 20-letnia miss. Tytuły

REKLAMA

Miss Supranational 2009 oraz
Miss Supranational Photogenic
2009 otrzymała Oksana Moria,
Miss Ukrainy. Słowo supranational oznacza ponadnarodowy,
co w pełni oddaje ideę konkursu.
Odbył się on w ramach Festiwalu Piękna, który co roku odbywa
się w Płocku. Wybory miss były
transmitowane na żywo przez
telewizję TV4, dzięki czemu
widzowie mogli zobaczyć nie
tylko sam konkurs, ale też koncert Sophie Ellis Bextor, znanej
m.in. z przeboju „Murder on
the Dancefloor”.
wb

Niezbędnik biznesmena

O

tym, że trzeba umieć
słuchać, żeby móc
uzasadnić swoje zdanie i osiągnąć zamierzony cel,
przeczytamy w najnowszym numerze „Zachodniopomorskiego
Przedsiębiorcy”. Silne argumenty przemawiają za jego lekturą.
W numerze również o Północnej Izbie Gospodarczej i
przedsięwzięciach związanych
z energią odnawialną. Ponadto, jak pisze Magdalena Tarasiuk, redaktor naczelna, trzeba
zwracać uwagę na problemy, z
jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Izba, jako organizacja
ich zrzeszająca, często wspiera
działania firm biorących udział
w przetargach.
– Niestety specyfikacje przygotowywane są często w sposób
odbiegający od realiów życia gospodarczego bądź wręcz dyskryminujący lokalnych przedsiębiorców. Izba w imieniu swych
członków ma prawo oprotestować postępowania o udzie-

lanie zamówień publicznych.
O przebiegu takiego procesu
mają państwo okazję dowiedzieć
się z tematu z okładki – zachęca
Tarasiuk.
W artykule „Nie ma katastrofy” przeczytamy o planach zagospodarowania Międzyodrza,
Łasztowni i Wyspy Grodzkiej.
Przedstawia on dwa stanowiska
– władz miasta i przedsiębiorców. Temat trudny, ale jak wskazuje tytuł artykułu, są szanse na
porozumienie.
wb

Wydarzenia

„Bambino” na każdą porę roku
Jury Nagrody Literackiej „Nike”, przyznawanej od 1997 roku przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Agory dla najlepszej
polskiej książki roku, wyłoniło siódemkę finalistów. Wśród nominowanych do tego prestiżowego wyróżnienia
znalazła się szczecińska pisarka Inga Iwasiów z powieścią „Bambino”.

T

en werdykt zdaje się
upewniać nas we
wstępnych rokowaniach i umacniać w wielkich
apetytach na ten ważny dla
Szczecina i jego kultury laur
– nie kryje radości teoretyk
literatury współczesnej, prof.
US dr hab. Andrzej Skrendo.
– To już niemal jak wygrana,
na którą zresztą autorka sobie zasłużyła. Jej „Bambino”,
poza tym że jest bardzo dobrą książką, jest pojednawczą
oraz aktualną historycznie, ze
względu na ważne dla Europy
i Polski rocznice, prozą. Tytuł
powieści to nazwa kultowego
w latach 80. baru mlecznego,
dziś nieistniejącego, położonego wówczas przy placu Kościuszki w Szczecinie. Jednak
nie bar, ani tym bardziej jego
menu, są treścią książki. Bohaterem powieści jest niemiecko-polski Szczecin wraz z jego
PRLowską historią, począwszy
od końca II wojny światowej
a skończywszy na roku 1981.
Historią trudną, dotąd nienapisaną i nierozpoznaną, historią z
traumą przesiedleń i wysiedleń
w tle. – Nadszedł czas, w którym musiałam opowiedzieć historię narodzin tego miasta po
wojnie – mówi Iwasiów. – Moja
babcia ma 86 lat, a to ludzie z
jej pokolenia znają początek
tej opowieści. To jest kwestia
fizjologii pamięci, kwestia istnienia historii, która mogłaby
zostać bezpowrotnie wymazana. Obok szczecińskiej pisarki

FOTO: WOJTEK TOLYZ

do ostatniego etapu rywalizacji weszli: Andrzej Bart, Ignacy Karpowicz, Tomasz Piątek,
Bohdan Sławiński, Eugeniusz
Tkaczyszyn-Dycki, Krzysztof
Varga. O jury, składającym się
z takich ekspertów jak m.in.
Kinga Dunin, Marta Wyka, Dariusz Nowacki, Edward Balcerzan, Tadeusz Bartoś, Grażyna
Borkowska (przewodnicząca),
Tadeusz Bradecki, w kuluarach
mówi się, że od lat sympatyzuje
literacko z kilkoma laureatami. Wśród faworytów, obok
Iwasiów, wymienia się jeszcze
Andrzeja Barta („Fabryka muchołapek”) oraz Eugeniusza
Tkaczyszyna-Dyckiego (laureata Nagrody Literackiej Gdynia,
jedynego poetę w tym gronie).
Przy okazji przypomnijmy, że
w gronie nominowanych do
Nike dwukrotnie znalazł się
inny szczeciński pisarz Artur
Daniel Liskowacki. Jego „Eine
kleine” w 2001 r. przegrała z
powieścią Jerzego Pilcha podobno tylko dwoma głosami,
zaś w tym roku zbiór opowiadań „Capcarap” nie przeszedł
do drugiej tury.
Gala finałowa, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy, odbędzie się 4 października
i zostanie pokazana na żywo w
programie 2 TVP. Autor nagrodzonej książki otrzyma statuetkę Nike dłuta Gustawa Zemły
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 złotych. Trzymajmy więc kciuki za szczecińską literaturę!!!
jg

ROZWIĄZANIE KONKURSÓW Z NUMERU 08 (25)
Prezenty od Perfumerii Douglas wygrały:
Teresa Kamińska, Maria Karkiełło
Skok spadochronowy w tandemie ufundowany przez Skydive.pl wygrał:
Wojciech Murawski
Krem Emolium ufundowany przez Apteki Zdrowie wygrały:
Monika Zakrzewska, Jolanta Izotow, Karolina Woźniak
Laureatkami konkursu zorganizowanego przez
dr Ilonę Osadowską zostały:
Karolina Chabowska, Katarzyna Maciejewska
Zwycięzców o odbiorze nagrody poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną

KONKURS
Wygraj jedną z nagród ufundowanych
przez Apteki Zdrowie
Wejdź na www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na proste pytanie.
Do wygrania dermokosmetyki
REKLAMA

Wydarzenia
Czy wiecie, że...
...w Szczecinie po wojnie pracowała, mieszkała i tu została pochowana gwiazda kina przedwojennego,
w jednym rzędzie stawiana z Jadwigą
Smosarską – STANISŁAWA ANGELENGELÓWNA?

N

a filmowym firmamencie zaświeciła dopiero w 1938 roku.
Zdała egzamin aktorski, mając 28 lat. Wydawać by się mogło,
że na karierę jest za późno, ale pomógł przypadek. Na posągową piękność zwrócił uwagę Ludwik Solski, dyrektor Teatru Narodowego w
Warszawie (potrzebował dublerki dla chorej aktorki). Mimo że przeciwko
takiej decyzji zbuntował się cały zespół, zaryzykował. Spektakl okazał się sukcesem, a Angel-Engelówna stała się gwiazdą. Niebawem upomniał się o nią
film. Największą popularność przyniosła jej rola Kazi w opartym na powieści
Rodziewiczówny „Wrzosie”. Tragiczna postać dziewczyny, która myśląc, że jej
ukochany nie żyje, wychodzi za mąż z rozsądku, w interpretacji Engelówny
zyskała – poza cukierkową słodyczą – rys tragizmu i wiarygodności. W kolejnych filmach grała podobne role – uczciwych i rozdartych wewnętrznie
kobiet. Przed wybuchem wojny zdążyła zagrać jeszcze w „Geniuszu sceny”,
dokumentalnym zapisie ról swego odkrywcy Ludwika Solskiego.
Do wojennych przeżyć aktorka wracała niechętnie. Wiadomo tylko, że
przeszła obóz. Po wojnie przyjechała do Szczecina, by gościnnie zagrać w
„Seansie” Cowarda. Ówczesny dyrektor Szczecińskich Teatrów Dramatycznych Zbigniew Sawan zaproponował jej etat.
Przez następnych 10 sezonów występowała na szczecińskiej scenie.
Zmarła przedwcześnie w 1958 roku. W czasie próby do „Geniusza i szaleństwa” Dumasa zasłabła na scenie. Niestety wobec raka ówczesna medycyna
była bezradna... Aktorka zmarła kilka tygodni później.
rp
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Wydarzenia

A
AKCTJIŻU
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SWAPPING PARTY

wymieniaj się ciuchami!
K

ażdy z nas ma w szafie ubranie, którego
z jakiegoś powodu
nie nosi. Może to być nieudany zakup, nietrafiony prezent
czy coś, co przestało się podobać albo nie pasuje już rozmiarem. Impreza swapowa jest
znakomitą okazją, aby pozbyć
się takich rzeczy, znajdując im
nowego właściciela. Wszystko
to bardzo tanio i ekologicznie, bo ubrania nie trafiają na
śmietnik, ale w dobre ręce. A
potrafią być wśród nich wyjątkowe zdobycze! Dlatego, jeśli
ktoś ceni sobie oryginalność,
swapy są dla niego idealnym
rozwiązaniem.
Ogólnopolski Dzień Bezgotówkowej Wymiany Ciuchów
to pomysł Stylio.pl. Ogólno-

polskim patronem akcji zostało pismo „Glamour”. W Szczecinie współorganizatorem i
patronem akcji jest „Prestiż”.
– Redakcja „Prestiżu” już zaczęła robić porządki w swoich
garderobach, żeby 10 października spotkać się z wami na
Deptaku Bogusława. Aby mieć
nowe modne ubranie nie trzeba od razu wydać kroci. Można upolować modową perełkę
zapomnianą w czyjejś szafie
– zachęca Daria Prochenka,
redaktor naczelna„Prestiżu”.
– Oprócz wymiany ubrań przy
kawie i ciastku będziemy mogły wymienić się także nowinkami – dodaje.
Aktorka Iza Miko, która została ambasadorem całej akcji,
także uwielbia robić zakupy.

– Podobno aktorkom nie wypada dwa razy pojawić się na
imprezie w tym samym ciuchu
– mówi Iza. – Nie wiem, czy
zgadzam się z tą teorią, ale dla
mnie cały koncept pożyczania
ciuchów i dzielenia się własną
szafą jest wspaniały, ponieważ
jest bardzo eko – dodaje.
Jeszcze nie wie, czy będzie
mogła przyjechać w tym czasie
do Polski. – Z pewnością moja
mama przyniesie wszystko, co
przywiozłam ostatnio – mówi
Iza.
Listę miejsc, w których odbędą się swapy w innych polskich
miastach, a także informacje
związane z Ogólnopolskim
Dniem Bezgotówkowej Wymiany Ciuchów znajdziesz na stronie
www.stylio.pl/swap
dp

FOTO: MATERIAŁ STYLIO.PL

Magazyn „Prestiż” oraz serwis dla entuzjastów mody Stylio.pl zapraszają
10 października na Ogólnopolski Dzień Bezgotówkowej Wymiany Ciuchów.
Czy może być coś lepszego niż wymiana zawartości szafy bez zmiany stanu konta?

Imprezy swapowe polegające na wymianie ubrań zostały
wymyślone w USA (swapping
parties), ale zyskują coraz
większą popularność na całym
świecie, także w Polsce. Bywają
organizowane w domach, dla
wąskiego grona znajomych,
albo w lokalach, dla wszystkich,
którzy mają ochotę się zabawić.
Niezależnie od miejsca i liczby
gości zasada jest taka sama –
każdy coś przynosi i każdy z
czymś wychodzi.

SWAPPING PARTY
W sobotę 10 października przyjdź do kawiarni Urban Chic (dawny sklep Invierno & Verano) na Deptaku Bogusława.
Start: godz. 11.00
Wymień bezgotówkowo ubrania, buty, torebki, biżuterię (czyste i niezniszczone).
Kawa... Ciuchy... Pogaduchy... – to nasza propozycja na sobotnie przedpołudnie.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń: 662 314 909
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Rozmowy w pociągu

Mężczyzna
ma
połowę duszy…

Joanna Osińska, dziennikarka TVP

rugą połową jest kobieta. Mężczyzna wie,
czy już ją znalazł, czy tylko mu się wydawało. Z pochopnych decyzji rodzą się osobiste
dramaty. Najczęściej wynikają z zakochania,
a nie kochania. Faza zakochania może trwać i parę
lat, ale zwykle już na początku znajomości dostajemy znaki, że to partnerka nie dla nas. Jednak znaki lekceważymy,
mówiąc sobie: „Chwilo – trwaj!” i tkwimy w zawiązku wciąż
z połową duszy własnej, która woła: „Musimy szukać dalej!
Nie widzisz, że to nie Twój adres? Przecież klapki z oczu dawno spadły. Liczysz na cud? Człowieku – w nogi!!!”
I tak znów rozpoczyna się wielka ucieczka w nieznane,
po zakochanie czy kochanie. Za nami po drodze zostają
złamane serca, bo nie wszyscy chcą się poddawać filozofii o
połowach dusz czy jabłek. W chwili wyrzutów sumienia jest
nam ciężko, po czym jednak trzeźwiejemy i mówimy sobie:
„Ale zaraz, zaraz, przecież nie jestem w Armii Zbawienia.
To moje życie. Chcę być szczęśliwy. Chcę poznawać nowe
kobiety. Ta adrenalina… jest mi potrzebna. Miłość jest napędem, atomowym paliwem. W momencie zauroczenia
wszystko mogę. Jestem ujmujący, szarmancki, mam pomysły
i niewyczerpane pokłady energii”.
– O tak, każda kobieta to wie. Znamy facetów jak zły szeląg, ale musimy być uczciwe i przyznać: lubimy ten moment
znajomości. I jeśli nawet na początku jesteśmy nieufne, to potem nabieramy się na ten lep. Nawet te z nas, które uważają
się za samodzielne, gdzieś w głębi serca tęsknią za mężczyzną, który jest opiekuńczy (dla nas i naszych dzieci), nieprzewidywalny w szeregu niespodzianek, które nam funduje, dobrze zarabiający i generalnie bardzo sprawny. Ludzie, gdzie
są tacy faceci!!! W marzeniach, w marzeniach, a marzenia
się spełniają. Wprawdzie niektórzy mężczyźni muszą mieć
za sobą siedem rozwodów, aby zaczęli być jak z naszych marzeń, ale cóż, liczy się osiągnięcie celu. Nie będzie już taki
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przystojny, bo lata doświadczeń zrobiły swoje, ale jeśli reszta
w porządku, to czemu nie…
– Czy pani uwierzy, mam 70 lat. Mój trzeci mąż, który na
pewno, tak jak mówi ten pan, jest drugą połową mojej duszy,
ma 78 lat. My do dziś mamy dobry seks. Naszukaliśmy się
siebie po świecie, ale opłaciło się. Jesteśmy razem od 20 lat
i czuję, jakbym dopiero co go poznała. Ten dreszcz emocji jest
wciąż niesamowity. Jadę po niego do Warszawy. Mimo swojego wieku jest ekspertem w swojej branży. Często jeździ po
Polsce. „Przyjedź kochanie, pójdziemy do Łazienek, pospacerujemy po starej Warszawie. Jak zawsze, mam coś miłego
dla Ciebie, specjalnie przygotowałem” – mówił przez telefon.
To jadę. Za nim wszędzie bym pojechała.
– A jeszcze pani powiem, że znałam wielu mężczyzn.
Zawsze zauroczenie to silna emocja, ale to, co poczułam do
Kazika, było jedyne w swoim rodzaju, dlatego uważam, że
jeśli spotykamy „uzupełnienie naszej duszy”, to wiemy to na
pewno. Nie ma nawet cienia wątpliwości. Fizycznie, nie tylko
duchowo – poczułam wtedy, że stanęłam na pewnym gruncie. Całe życie go szukałam.
– Ma pani szczęście. Mam już 50 lat i wciąż nie znalazłem.
Może nigdy nie znajdę. Pozostaje wierzyć w reinkarnację.
Wtedy mam poczucie, że sporo czasu przede mną.
„…Z 15-minutowym opóźnieniem zbliżamy się do stacji Warszawa Centralna. Podróżnych prosimy o sprawdzenie, czy nie pozostał żaden bagaż. Dziękujemy za wspólną
podróż…”
Aforyzm na poprawienie humoru:
Miłość – ciężka choroba, ponieważ obydwoje od razu
muszą iść do łóżka.
(Robert Lembke)
Kutasiki w kapuście po góralsku – dobre jak licho…
Ogony wieprzowe (po 2 na głowę), kapusta kiszona (dość
kwaśna) ok. 0,5 kg, włoszczyzna; przyprawy: ziele angielskie,
pieprz czarny, kminek (dość obficie), listek laurowy
Ogony umyć, włożyć do gara, zasypując tartą włoszczyzną
i kapustą kiszoną. Dodać przyprawy. Zalać wodą „do lustra”.
Gotować na wolnym ogniu – im dłużej, tym lepiej. Podawać
z odsmażonymi ziemniakami lub żytnim pieczywem.
Smacznego i do zobaczenia w następnej podróży!
Joanna Osińska

Temat z okładki

W domu rządzi
sezon lekkoatletyczny
DARIA PROCHENKA

Monika Pyrek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w Szczecinie. O jej sukcesach sportowych napisano już mnóstwo artykułów.
Ostatni to zdobycie tytułu wicemistrzyni świata. Ale oprócz sportu Monika, jak każda kobieta, ma też życie prywatne. Wstęp do niego mają jednak
nieliczni. Dlatego z radością „Prestiż“ przyjął zaproszenie do domu naszej sławnej tyczkarki oraz jej ukochanego Norberta Rokity. Para spędza ze
sobą niemal całą dobę. Norbert dba o jej karierę i opiekuje się jej wizerunkiem, czasami także trenuje. Dla niej przeprowadził się z Poznania do
Szczecina i zostawił karierę w Warszawie, żeby zająć się... jej karierą. Jak żyją na co dzień? O co się sprzeczają, a za co kochają? Specjalnie dla
czytelników „Prestiżu“ opowiadają o swoim życiu i swojej miłości.

Monika Pyrek i Norbert Rokita
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M

onika w tym związku jest gwiazdą i ona
błyszczy w mediach.
W naszej sesji występujecie
wspólnie. Jak czujesz się w roli
modela?
Norbert: Nie pierwszy raz pozowałem. Moi przyjaciele mieli
kiedyś agencję reklamową i parę
razy im pomagałem.
Monika: No pochwal się. Raz
byłeś na okładce… (śmiech)
N.: (śmiech) Jak miałem 18
lat, byłem na okładce „Wprost”.
Wtedy się nie montowało zdjęć
tak jak teraz, nieznany był Photoshop, tylko naklejało się litery
na zdjęcie. Więc okładka teraz
wygląda śmiesznie.
Czyli też jesteś sławny?
N.: (śmiech) Miałem swoje pięć minut, dosłownie, więc
teraz mogę być po tej drugiej
stronie.
Jak długo Norbert jest już
Twoim „cieniem”?
M.: Razem jesteśmy już siedem lat. 16 października mamy
rocznicę. Ale kolega najpierw
mocno się starał i dobijał przez
półtora roku.
W końcu się dobił...
M.: Norbert jest menedżerem
sportowym, więc wcześniej pracowaliśmy razem przy eventach
sportowych. Cały czas mieliśmy
ze sobą kontakt. Kręcił się koło
mnie, ale te początki były trudne, bo obydwoje byliśmy wtedy
w związkach. Żeby być razem,
musieliśmy uporządkować najpierw swoje prywatne sprawy.
Norbert, jak to faktycznie
było z Twojej strony?
N.: Pierwszy raz Monika
wpadła mi w oko w 2001 roku
w Kanadzie na mistrzostwach
świata. Ona startowała, a ja byłem odpowiedzialny za sponsora reprezentacji. Robiłem jej

zdjęcia. Potem spotykaliśmy się
zawodowo kilka razy. Zacząłem
z nią pracować, zorganizowałem
jej sponsora i tak naprawdę decydujące było pewne spotkanie
z Red Bullem… Niestety, ja miałem rodzinę, więc tak jak powiedziała Monika, na początku nic
nie było łatwe.
Ale przełamaliście się i teraz
jesteście razem.
N.: Nie było łatwo przełamać
to wszystko, ale coraz więcej czasu spędzaliśmy ze sobą. To była

Norbert:
Kocham ją też
za to, że jest
silną babą,
a ja lubię
silne kobiety.
przy okazji ta jesień, w której
Monika z Trójmiasta przeprowadzała się do Szczecina. Na
wiosnę mieszkaliśmy już razem.
Takie długie podchody i od
razu podjęliście decyzję o zamieszkaniu razem?
M.: Na początku Norbert
mieszkał w Poznaniu, a ja mieszkałam sama przy stadionie, więc
nie było o tym mowy. Potem zaczęliśmy szukać mieszkania i na
wiosnę w 2004 roku kupiliśmy
wspólny kąt. Moim marzeniem
było mieszkać w poniemieckiej
kamienicy lub starej willi.
N.: Wzięliśmy jedno z ostatnich mieszkań w okolicy Deptaku Bogusława.
M.: Chciałam poza tym
mieszkać na drugim piętrze, ale
zostało tylko na trzecim.
To chyba dobrze. Wspinając

się do mieszkania masz dodatkowy trening.
M.: Przeklinam to trzecie piętro! Jak wracamy obładowani
z obozu zimowego, nie mamy
siły wejść do domu. Całe szczęście mamy super sąsiada, który
często nam pomaga jak mamy
mnóstwo toreb i jeszcze ciągniemy za sobą psa…
N.: Niedługo to się zmieni, bo
kupiliśmy dom na Pogodnie. Na
razie czeka nas remont. Może
uda nam się przeprowadzić na
wiosnę.
W jakim klimacie będzie
urządzony?
M.: Będzie nowoczesny.
N.: Tak?? Ja jeszcze nic o tym
nie wiem. (śmiech)
M.: Ja generalnie lubię otwarte przestrzenie. Moim rodzicom
na pewno się nie spodoba dom,
który nie ma drzwi. (śmiech)
Wracając do waszych początków… Byliście w związkach.
Trzeba było w pewnym momencie podjąć decyzję: „co teraz?”.
N.: Trudno było...

M.: Każde z nas miało inną
sytuację. Mi było na pewno trochę łatwiej. Byłam w związku ze
sportowcem Jackiem Bocianem.
On mieszkał we Wrocławiu, ja
w Trójmieście. Ciągle byliśmy
w rozjazdach, żyliśmy na odległość, więc i tak nie było szans
na przetrwanie.
Jednak często sportowcy
wiążą się ze sportowcami i im
się to udaje.
M.: Oczywiście, bo druga
strona rozumie, gdy ciągle wyjeżdżasz, gdy jesteś skupiony. Jeśli ktoś nie jest związany ze sportem, nie widzi tego poświęcenia,
nie potrafi docenić tej ciężkiej
pracy.
Nie bałeś się podjąć takiego
ryzyka życia na walizkach ze
sportowcem?
N.: Decyzja wyprowadzki z
Poznania była bardzo trudna. Jestem starszy od Moniki o 15 lat,
mam dwójkę dzieci, więc nasz
związek to dość skomplikowana historia. Do naszego uczucia złożyły się też moje sprawy

WRZESIEŃ 2009 / PRESTIŻ / 17

Temat z okładki

zawodowe. Firma w której pracowałem przenosiła się do Warszawy, więc zaczęło się kotłować
masę rzeczy. Wydaje mi się, że
udało się mi to wszystko dobrze
ułożyć. Tak jak wielu osobom,
zdarzyło mi się w życiu, że zakochałem się po raz drugi. To nie
Hollywood, bolało, ale mimo
problemów i dzięki cierpliwości
Moniki nie mam sobie nic do zarzucenia. Mam nadzieję, że zrobiłem wszystko, żeby nasze życie
ułożyło się dobrze.
Nie bałeś się, że będąc w
Szczecinie nie rozwiniesz się
już zawodowo?
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N.: Byłem wtedy w takim momencie, że jako jedna z pierwszych osób w Polsce założyłem
agencję marketingu sportowego. Byłem dość wysoko jeśli
chodzi o karierę zawodową,
ale wycofałem się świadomie.
Teraz mamy taki mniejszy „family biznes”, oczywiście oparty
na Monice. Lekkoatletyka to
przede wszystkim sporty indywidualne i egoistyczne. Dlatego
nie zajmuję się innymi sportowcami, choć często proszą mnie o
pomoc. Wiem, że w którymś
momencie pojawią się konflikty
i zarzuty, że bardziej zajmuję się
Moniką.
Nie nudzisz się, gdy Monika
ma treningi?
M.: On trenuje razem ze mną!
Jestem słabsza w bieganiu na
długie dystanse, a muszę je robić.
Więc z Norbertem chodzimy do
lasu i on wtedy zawsze krzyczy,
żebym nie odpuszczała i jeszcze
biegła.
N.: Teraz biegam trochę mniej.
Zdrowie już nie to. (śmiech)
Razem mieszkacie, pracujecie, biegacie... Istna sielanka...
N.: Nie! Konfliktów jest masa.
Nie jesteśmy takim idyllicznym
związkiem. Może tak to wygląda na zewnątrz, ale tak nie jest.
Tak jak normalne życie zawo-

dowe trwa około trzydzieści
lat, w sporcie jest skumulowane
do dziesięciu lat. Wszystko jest
mocniejsze, emocje są olbrzymie. Przez rok przybyła mi cała

Monika:
Wiem, że Norbert
jest bardzo mocno
związany ze mną.
Kiedyś po moim
sukcesie tak się
ucieszył, że wstał
i zemdlał.
masa siwych włosów! Zmęczony
jestem tym napięciem i emocjami.
Kto bardziej przeżywa
zawody?
N.: Same zawody pewnie ja.
Monika jest skoncentrowana.
Docierały do nas głosy, że jest
słaba psychicznie, ale to kompletna bzdura. Jest jedną z najsilniejszych osób, które poznałem.
A Ty podczas zawodów obgryzasz paznokcie?
N.: Niestety tak. W Berlinie
dokonałem szczytu.

M.: (śmiech) Zjadł prawie
swoje palce.
Co czujesz przed zawodami?
M.: Jest to typowa gorączka
jak przed podróżą. Mam motyle
w brzuchu i zastanawiam się, jak
mi wyjdzie? Pakuję się i kotłują
mi się różne myśli w głowie.
N.: Monika jest trudnym charakterem. Ma coś, co jest z jednej
strony fascynujące, a z drugiej
niebezpieczne – perfekcjonizm.
Bardzo trudno ją zadowolić.
W domu też jest perfekcjonistką, czy tylko w sporcie?
N.: Na pewno jest taka w
ubiorze. Jak coś jej nie pasuje o
pół numeru, to jest już złe.
M.: Ten pan zaraz oberwie za
to... (śmiech)
N.: Ona sama dla siebie jest
bardzo wymagająca i ma dużą
trudność, żeby się zadowolić.
M.: Wcale nie! Jest tak, że gdy
pytam: „jak wyglądam, dobrze?”,
to on nawet nie spojrzy. Potem
się dziwi, że idę się przebrać, bo
skoro on nawet nie patrzy, to
znaczy, że źle wyglądam.
Chyba faktycznie macie często odmienne zdanie. Odpoczywacie w takim razie od siebie?
N.: Ja nie potrafię.
M.: Nawet jakbym chciała, to
Norbert zaraz do mnie przychodzi i musi wszystko obgadać.
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Zazwyczaj jest na odwrót,
to kobiety chcą „obgadać” problem.
N.: Ja muszę być ciągle w
kontakcie. Jak go tracę, to niebezpiecznie się czuję. Nie wiem,
dlaczego. Może powinienem
uszanować potrzebę spokoju, ale
nie potrafię.
Naprawdę ciągle jesteście razem? Nie macie jakichś swoich
innych zajęć?
M.: Norbert jeździ co drugi
tydzień na weekend do dzieci.
Wtedy zostaję sama. Oprócz
tego jeżdżę sama w tygodniu na
szkolenie z psem.
A dzieci Norberta Was nie
odwiedzają?
N.: Syn Antek ma 16 lat, córka Marysia ma dopiero 10 lat.
Z synem Monika ma kontakt,
córka do tej pory była za mała,
nie chciałem jej za bardzo w to
wszystko angażować. Antek czasami przyjeżdża do Szczecina.
Zresztą załapał się raz na zdjęcie
w „Prestiżu” podczas Eska Rock
Festiwal. (śmiech)
W tym roku zaproponowałem
Marysi, że jak będzie znowu ciepło, to wezmę ją i nauczymy się
skakać na tyczce. Ucieszyła się,
więc chyba niedługo pozna się z
Moniką.
Świąt nie spędzacie wspólnie?

M.: Norbert spędza je zawsze
z rodziną. Nie mam z tego powodu pretensji, całkowicie to
rozumiem. Dzieci powinny spędzać święta z mamą i tatą.
Nie czujesz się źle, będąc w
cieniu Moniki? Wszystko przecież kręci się wokół jej osoby.
N.: Ale przecież to nie jest tak,
że ja się poświęcam.To moja specjalizacja i to moja przyjemność.
M.: Nasi przyjaciele zawsze
powtarzają, że on realizuje się
w tym zawodzie. Zawsze chciał

Norbert:
Jestem
zazdrosny
jak cholera!
Jestem i już.
mieć bliski kontakt ze sportem i
to się spełniło. Jak go obserwuję, wiem, że jest bardzo mocno
związany ze mną, bo zdarzyła się
kiedyś taka sytuacja, że po moim
sukcesie tak się ucieszył, że wstał
i zemdlał.
N.: (śmiech) Od razu „Super Express” poświęcił mi całą
stronę. Mój bardzo dobry kolega,

dziennikarz Maciek Kurzajewski
zadzwonił od razu i powiedział
ze śmiechem, że wykorzystuję
każdą sytuację, żeby tylko być w
gazecie i promować Monikę.
M.: Potem dziennikarze jeszcze żartowali, że Norbert jest
ostatnim romantykiem sportowym, i na Gali Mistrzów Sportu,
gdy siedzieliśmy w Sali Kongresowej, powiedzieli to publicznie.
(śmiech)
O co się najczęściej kłócicie?
N.: Dyskutujemy, ale się nie
kłócimy...
M.: Jak się nie kłócimy? Kłócimy się i wypychamy się, kto
wyjdzie wieczorem z psem.
N.: Ja się wkurzam, że Monia
swoje rzeczy wszędzie zostawia
wieczorem rozrzucone.
M.: Oj, uważaj, bo ja zacznę
mówić. A gdzie mam je zostawiać, jak nie w łazience?
N.: W szafie! No i jeszcze zawsze mnie irytuje jej kolekcja
wsuwek do włosów. Znajduję je
dosłownie wszędzie.
To są drobne sytuacje. A są
jakieś cechy, z którymi walczycie i próbujecie je po tylu latach
ciągle zmienić?
N.: Jedyne, z czym u Moniki
walczę, jest to, że moim zdaniem powinna częściej cieszyć
się, kiedy są powody do radości.

Ja mam wrażenie, że ona nie
dostrzega małych sukcesów i za
bardzo skupia się na tych niedoskonałościach.
Mieliście już kiedyś poważny
kryzys?
N.: Nie, nikt się nie wyprowadzał, nikt nie wyjechał.
M.: To tylko intensywne
małe kłótnie. Ale ja mam taką
tendencję, jak każda kobieta,
że wyciągam tysiące rzeczy z
przeszłość. Norbert nie lubi,
gdy mówię „bo ty zawsze”, „bo
ty nigdy”. To chyba domena
wszystkich kobiet.
Za co się kochacie?
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M.: Po prostu za to, że jest.. No
i jest dobrym człowiekiem, od
którego wiele się uczę. Idziemy
w tym samym kierunku. Norbert jest dla mnie wzorem, ma
większe doświadczenie.
N.: Ona udaje… (śmiech) Ja
kocham Monikę za jej charakter,
potem gdzieś w następnej kolejności są jej oczy. Kocham ją też
za to, że jest silną babą, a ja lubię
silne kobiety.
M.: Uzupełniamy się. On jest
spokojny, ja bardziej żywiołowa.
Jak na razie podczas wywiadu to Norbert jest bardziej rozgadany.
M.: (śmiech) Ma parcie na
szkło...

M.: Najczęściej Norbert. Lubimy włoskie jedzenie, a on jest
mistrzem makaronów. Ja czasami tylko gotuję, jak robimy coś
bardziej polskiego.
N.: Bardzo chętnie wychodzimy też do restauracji.
M.: Omijamy tylko chińską
restaurację! Spędziliśmy bardzo
dużo czasu w Azji i mamy już
dość tego jedzenia!
Macie jeszcze jakiś podział
obowiązków domu?
N.: Monika lubi rano dłużej
spać, więc ja wychodzę rano z
psem i chodzę do sklepu.
M.: Moje wyjście z psem jest
wieczorem. Ale zawsze się o to
jeszcze licytujemy.

pularnością?
M.: Nigdy nie spotkało mnie
nic przykrego.
N.: W Szczecinie jest bardzo
miło, Monika tu jest bardzo rozpoznawalna. Mieliśmy ostatnio
taką fajną sytuację we Włoszech,
gdy mijała nas polska wycieczka.
Szli, szli i nagle nastało poruszenie, zaczęli się szturchać i ciut za
głośno sobie pokazywać Monikę. Słyszeliśmy tylko: „zobacz, to
Pyrek!”, „która, która?”. (śmiech)
M.: Bardzo często się zdarza,
że ludzie za głośno mówią do
siebie. Ja to wszystko słyszę. Nie
wiem, co mam wtedy zrobić.
Bardzo zabawne są też sytuacje,
gdy ktoś podchodzi i pyta: „To

wypadnie w sobotę, to w tym
roku będzie ślub. Ale nie sprawdziliśmy dobrze w kalendarzu i
nam się wydawało, że to będzie
w 2009 roku. Ta sobota wypada
w 2010 i... musieliśmy wszystko
odwoływać.
Zanim zaczęły się plany
ślubne, musiały być zaręczyny?
Klęczałeś?
M.: (śmiech) Spałam jak Norbert wymknął się po kwiaty, ale
szybko się obudziłam, bo gdy
wchodził do pokoju, potknął się
i runął na łóżko. Kupił mi wielkie
słoneczniki, które uwielbiam.
N.: Nie były lekkie, bo było ich
naprawdę dużo i chyba przeważyły. (śmiech)

N.: (śmiech) Nie mam!
Kto rządzi w domu?
M.: Nikt.
N.: Rządzi sezon lekkoatletyczny i to nas wkurza najbardziej. Czas leci bardzo szybko.
M.: Żebym mogła skupić się
na sporcie, Norbert dba, żebym
nie miała na głowie żadnych rachunków.
Nie wiesz nawet, ile płacicie
za gaz?
M.: Wiem, rozmawiamy o
takich rzeczach, ale przelewów
pilnuje Norbert.
A kto gotuje?

Co robicie najczęściej, jak jesteście w końcu w domu, a nie
w podróży?
M.: Nic! (śmiech)
N.: Staramy się jak najdłużej
spędzać czas w domu. Czasami
wychodzimy do kina, lub jedziemy gdzieś blisko nad morze.
Jest w Waszym związku zazdrość?
M.: Chyba nie. Generalnie nie
zazdroszczę.
N.: Ja jestem zazdrosny jak
cholera!
Zdarzały się jakieś przykre
sytuacje związane z Twoją po-

pani?” (śmiech). Przecież nie
powiem: „Nie, to nie ja”.
Pewnie w Waszym codziennym życiu pada też pytanie o
małżeństwo.
M.: Tak, to prawda. Od jakiegoś czasu non stop wszyscy znajomi o to pytają. I ślub miał już
być podobno w tamtym roku,
ale się nie odbył. (śmiech)
N.: (śmiech) To nasza ślubna anegdota. Widocznie los tak
chciał. Na pytania o ślub mieliśmy gotową odpowiedź, że się
pobierzemy w naszą rocznicę,
czyli 16 października. Jak ta data

Przygotowywałeś się do tego
dnia dużo wcześniej?
N.: Nie. Zrealizowałem go i
już.
M.: Jak nie. Przecież moja
przyjaciółka opowiadała, jak
była w to zamieszana i dawała
mi kilka miesięcy wcześniej swój
pierścionek do przymierzenia.
Kompletnie nie skojarzyłam faktu, że może chodzić o zaręczyny.
Jak już dojdzie do ślubu,
zmienisz nazwisko?
M.: Norbert nie chce żebym
zmieniała. Ale ja zastanawiam
się nad dwuczłonowym.
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Temat z okładki
Co Twoje dzieci na to?
N.: Mój syn się śmieje i liczy,
ile będę miał lat, jak urodzi mu
się braciszek lub siostrzyczka.
Planujecie już dzieci?
N.: Plany były na przyszły rok.
Ale w sporcie to trudno do końca przewidzieć.
Nie ma w Waszym życiu w
ogóle spontaniczności?
M.: Wiem, co będę robić zarówno za kilka dni, za trzy miesiące, a nawet za pół roku. W
formularzu antydopingowym
muszę dzień po dniu wskazać,
gdzie kiedy będę. Kontrola może
przyjechać kiedy będzie chciała.
Pani wchodzi wtedy ze mną do
łazienki, ja muszę podciągnąć
bluzkę do góry, spodnie muszę
mieć w kostkach, a pani sprawdza, czy przypadkiem nie oszukuję i na przykład niczego nie
dolewam siusiając.
Stresujące doświadczenie.
Czekasz już na czas, który nastąpi po karierze?
M.: Tak, wszystkim mówię, że
chcę mieć wtedy święty spokój i
nic nie robić.

Jak mówicie do siebie w
domu, kiedy nikt nie słucha?
M.: Pieszczotliwie „ty wieśniaku” (śmiech). Tak na poważnie
to po prostu zdrabniamy nasze
imiona: Norbiś, Moniś.
N.: (śmiech) Srosiś... Najczęściej chyba mówimy do siebie
„kochanie”.
Jak ubierasz się na co dzień?
M.: Ubieram się luźnie. Raczej
na sportowo.
N.: Ja bym chciał, żeby Monika ubierała sukienki! Nawet do
sesji do „Prestiżu” ubrała tylko
jedną sukienkę. Tę jedną, w której tu jest, kupiła w 2005 roku
w Hiszpanii. Pamiętam jak ją
kupowała, patrzę, a ona dopiero
teraz odcięła metkę! Miała ją na
sesji pierwszy raz!!
Co zaplanowaliście na 16
października? Będzie romantycznie?
N.: Jedziemy do Budapesztu.
M.: Zjemy gulasz i jak to w
Budapeszcie – samo miasto jest
romantyczne, więc na pewno
będzie to miła rocznica.
Dziękuję za rozmowę.

Zdjęcia: Panna Lu
Przygotowanie i wizaż: Maja Holcman
Specjalne podziękowania dla
Macieja Karpiaka za pomoc przy sesji
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Darek Startek sprowadził do Szczecina Jana Garbarka, znakomitego saksofonistę jazzowego. Niedługo po tym
zaprosił z koncertem córkę jazzmana - ekscentryczną i obdarzoną niezwykłym głosem Anję Garbarek

Pan od artystów
ANETA DOLEGA

Jan Garbarek, Kronos Quartet, Cesaria Evora, Suzanne Vega, Laika, Tomasz Stańko, Joshua Nelson, Anja Garbarek, Buena Vista Social Club,
Apocalyptica, UK Subs, Urszula Dudziak. To tylko mały fragment długiej listy znakomitych artystów, którzy grali w najlepszych salach i miejscach
koncertowych Polski, w tym Szczecina. Za ich obecność odpowiedzialny jest jeden człowiek – Darek Startek i jego agencja www.concerts.pl.

S

kromny, uśmiechnięty i zabiegany prowadzi swoją działalność z małego, wypełnionego po brzegi książkami,
płytami i czasopismami biura. Zorganizował ogromną
liczbę koncertów (samym Septeto National „zrobił” ponad dwieście
koncertów), zjechał połowę świata, był w Szczecinie pierwszym propagatorem awangardowych gatunków muzyki, takich jak ogromnie
popularny w latach 90. jass. Jego jazzowe koncerty w klubie Pinokio
stały się legendą. W końcu powołał do życia Szczecin Music Fest –
festiwal na którym grają największe nazwiska ze świata jazzu i tzw.
world music. W niczym nie przypomina poważnego biznesmena,
a do swojej pracy podchodzi z pasją. Zawsze ma czas na narty, dobrą
lekturę i wyjście na koncert. Absolutnie prywatnie.
Udało nam się namówić go na zwierzenia. Dowiedzieliśmy się,
który z artystów z to „imprezowicz”, a kto po koncercie ucieka do

hotelu. Co w jego zawodzie sprawia mu przyjemność, a co należy do
przykrych obowiązków. I co by robił, gdy nie robił tego... co robi.
Firma
– Nie jesteśmy typowo producencką firmą. Jesteśmy przede wszystkim agencją, która reprezentuje artystów, agencją bookingową. To, co
robimy w Szczecinie, stanowi może 10 proc. całej naszej działalności.
Ta praca polega na tym, że się robi koncerty wszędzie, gdzie tylko
się da. Do tego musimy być w stałym kontakcie z lokalnym promotorem i producentem. Ponadto artysta którego reprezentujemy musi
być obecny na naszej stronie internetowej, dbamy o jego wizerunek.
Dodatkowo musimy mieć bardzo dobre rozeznanie na rynku muzycznym, czyli na co w Polsce jest akurat zapotrzebowanie, jakich
artystów brakuje, czego publiczność pragnie.
Artysta

Cesaria Evora to jedna z jego ulubionych artystek.
Współpracuje z nią od dłuższego czasu
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– Niektórzy bardzo sobie cenią spokój i nie angażują się w żadne
atrakcje pt. „zwiedzanie miasta” czy „nocne życie”. Niektórzy w ogóle,
jeśli są w trakcie pisania muzyki czy planowania trasy koncertowej,
nigdzie nie wychodzą. Siedzą w hotelu i z nikim nie rozmawiają.
Mam kontakt z artystami i to na różnym etapie. Często dopiero na
etapie przyjazdu do miasta i koncertu, czasem spotykamy się wcześniej. Panuje u nas zasada, że z artystami, których wybieramy, współpracujemy jak najdłużej. Jacy są? Och, to sprawa bardzo indywidualna. Są tacy artyści, z którymi niezależnie od przygotowań do kolejnej
współpracy utrzymujemy kontakt. Nie są to przypadki idące w dziesiątki czy setki.
Utrzymujemy na przykład bardzo bliski kontakt z Paulem Brodym,
amerykańskim trębaczem, mieszkającym na co dzień w Berlinie. Jest
to szalenie miły i otwarty człowiek. Co prawda trafiliśmy na siebie w

FOTO: ARCHIWUM PRYWATNE DARIUSZA STARTKA
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dość sztampowy sposób, ale znajomość ta zupełnie niestandardowo
przerodziła się w przyjaźń. To było tak, że Paul w Polsce występował
wyłącznie na Festiwalu Kultury Żydowskiej. Poprzez dyrektora tego
festiwalu trafił na nas. Przysłał nam swoje płyty, odręcznie napisał list,
co się bardzo rzadko zdarza w tej branży, zaprosił mnie później do
Berlina i na kolejną edycję festiwalu. Podczas wspólnego obiadu ujął
mnie dość szczerym i skromnym zachowaniem. Stwierdził po prostu:
„Pieniądze nie są ważne. Chciałbym pograć trochę w Polsce”. To jest
człowiek, który przeprowadził się do Berlina tylko dlatego, że – jak
sam mawia – Amerykaninem jest tylko z paszportu. To wszystko,
co powiedział, sprawdziło się. To piękne, że człowiek potrafi mówić
prawdę o sobie, nawet kiedy w powszechnym rozumieniu jest ona
niepopularna. Wśród artystów przeważa jednak postawa w stylu „ja
jestem najlepszy, ja mam wysokie koszty, ja muszę mieć wysokie honorarium”. Co oczywiście nie znaczy, że nie mają do tych pieniędzy
prawa. My w pewnym stopniu pełnimy funkcję służebną. Nie możemy im zaproponować jednej dziesiątej tego, ile zazwyczaj zarabiają,
bo po prostu nie podejmą z nami współpracy. Niestety większość artystów, z którymi pracujemy, to ludzie bardzo zajęci. Oni także muszą
znaleźć czas na odpoczynek.
Impreza czy hotel?
– Gustavo Santaollala, lider Bajofondo Tango Club, znakomity
kompozytor, autor m.in. muzyki do „Tajemnicy Brokeback Mountain” – to jest amigo od clubbingu, który uwielbia zabawę. Już nasz
pierwszy kontakt był rozbrajający. Moja koleżanka, kiedy odbierała
z lotniska kilkunastoosobową ekipę z Bajofongo, usłyszała zaraz na
wstępie: „Ale co robimy po koncercie? Czy macie w mieście jakieś fajne kluby?”. Pamiętam, że wylądowaliśmy finalnie w klubie Can Can.
Gustavo, który jest, że tak powiem, w wieku niemłodzieńczym, dotrzymywał kroku dwudziestolatkom. Ale nie jest prawdą, że wszyscy
artyści pragną nocnego życia i niekrępowanej zabawy. Taka obiegowa
opina jest trochę krzywdząca.
Przeciwieństwem Gustavo jest Richard Bona, który wydaje się pełny energii, szczególnie na scenie. Okazuje się jednak, że po koncercie
Bona najchętniej zjadłby coś i poszedł do hotelu. Ciągle mówi o tym,
że jest bardzo zajęty, że go męczą długie trasy koncertowe. To jest po
prostu ciężka praca. A to są normalni ludzie, którzy mają rodziny,
domy, zwyczajne życie.
Plusy, ale i minusy
– Jeśli szukać minusów takiej pracy, to jest taki, że jest ona zależna od wielu zmiennych. Wystarczy, że będzie kiepska pogoda, już
są problemy. Na przykład komunikacja lotnicza nie działa jak trzeba i już pojawia się problem transportu artysty. Może być to także
niespodziewana choroba artysty. Pamiętam jak musieliśmy odwołać
koncert Cesarii Evory ze względu na jej zły stan zdrowia. Co prawda
wystąpiła kilka miesięcy później, ale w momencie gdy dowiedziałem
się że odwołuje koncert, zdenerwowałem się, miałem obawy czy to
prawda, czy może to znak, że chcą z nami zerwać kontrakt. Okazało
się jednak inaczej. Niestety Cesaria wylądowała w szpitalu i przeszła
dość poważną operację.
Sport? Oczywiście muzyka
– Niespecjalnie sobie wyobrażam, że miałbym robić coś innego.
Moja praca wiąże się nie tylko z samym robieniem koncertów, ale
także z podróżowaniem. Jeździmy z naszymi artystami po całym
świecie np. na targi muzyczne, mamy masę branżowych spotkań. Ale
jeśli miałbym wymienić coś, co oprócz muzyki sprawia mi ogromną
radość i jest moją pasją, to powiedziałbym, że jest to literatura. Kiedyś próbowałem pisać. Trudno mi siebie wyobrazić jako pisarza czy

Koncerty to także podróże po świecie. Opiekując się Septeto
National i Buena Vistą Darek Startek zjechał całą Kubę

poetę, ale uwielbiam czytać. Mam dom zawalony płytami i książkami.
Przed koncertami wykonywałem mnóstwo rzeczy, ale to było normalne, że zająłem się muzyką. Normalne najpierw dla moich znajomych,
którzy mnie w to wkręcili: że skoro chodzę na koncerty, to znam ludzi... To może bym pomógł zdobyć kontakt do któregoś z muzyków.
Zaczęło się od polskich artystów. Z widza koncertów jazzowych w
klubie Pinokio, przez zupełny przypadek, stałem się kuratorem serii koncertów. Po prostu poproszono mnie o pomoc w organizacji.
Było tych występów sporo, ale najbardziej pamiętam grupę Miłość, w
której grali Leszek Możdżer, Tymon Tymański, Lester Bowie, Maciej
Sikała i nieżyjący już Jacek Olter. To był początek lat 90., pojawiło się
nowe zjawisko w muzyce zwane jassem. Wszystkie bydgoskie kapele
zagrały w Pinokiu. Byłem nawet uważany za tajnego agenta jassu, co
poniekąd było prawdą, bo bywałem i w kultowym klubie Mózg, i środowisku trójmiejskich muzyków, którzy grali tę odmianę jazzu.
Awangarda całe życie
– Ostatnio byłem na koncercie Radiohead, na którym wszyscy
powinni być! (śmiech). Jeśli miałbym wybierać między Madonną, U2
a Radiohead, to wybiorę trzecią opcję. Tamci wykonawcy kojarzą mi
się z mainstreamem. Nie należę do fanklubu Radiohead, ale ujmuje
mnie ich przekaz, ekspresja. Oni potrafią zachwycić nie tylko scenicznym show. Mają do przekazania o wiele więcej. Zawsze bardziej interesowali mnie artyści uważani za niekomercyjnych czy alternatywnych. Pamiętam koncerty w Kanie, które robiłem z pomocą Roberta
Piotrowicza, autora świetnego festiwalu Musica Genera. Uważani byliśmy za wywrotowców, bo pokazywaliśmy rzeczy absolutnie nowe,
uważane za awangardę. I chyba zostało mi to do dzisiaj.
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Fat Belly Family
WERONIKA BULICZ

Wpisują się świetnie w określenie „młodzi zdolni”. Muzyczna „gruba rodzinka” nie leży jednak do góry brzuchem – grają dużo i odnoszą coraz
większe sukcesy. Otwarci na wszelkie inspiracje, mogą niedługo zostać muzyczną wizytówką Szczecina.
FOTO: BARTOSZ SOCHAJ

at Belly Family to
grupa rockowa, której
inspiracji nie da się łatwo określić. Zespół tworzy pięciu muzyków: wokalista Łukasz
Drapała, basista Michał Frydryszak, gitarzysta Tomek Jóźwiak,
perkusista Piotr Leoszewski
oraz Borys Sawaszkiewicz grający na instrumentach klawiszowych. Grają ciężką odmianę
rocka, lubią ostre brzmienia.
– Swój udział w tworzeniu ma
każdy z nas, a każdy został zainspirowany przez to, na czym się
wychował, czego lubi słuchać.
Dla mnie motywacją do pisania
tekstów i tworzenia muzyki jest
po prostu życie – twierdzi.
Kierunek, w jakim zmierzają,
wyznaczają sobie sami, jednak
zważywszy, w jakich festiwalach
i przeglądach biorą udział, można mieć wątpliwości. Pierwsze
sukcesy odnosili, prezentując
się na bardzo różnorodnych
przeglądach.
Rok temu trafili do Tychów
na festiwal imienia Ryśka Riedla, który wygrali, ku swojemu
zdziwieniu. – Nie zakładaliśmy,
że mamy szansę wygrać – opowiada wokalista. – Nie jesteśmy
przecież kapelą bluesową. Wzięliśmy udział w tym przeglądzie
po to, żeby się sprawdzić i usłyszeć ocenę tamtejszego jury.
A zasiadali w nim prawdziwi
eksperci – syn Riedla, były basista Budki Suflera Mietek Jurecki oraz dziennikarz i krytyk
muzyczny Marek Wiernik. Muzycy z Fat Belly Family chcieli
usłyszeć ocenę profesjonalistów
i nie pożałowali. Jury jednogłośnie zdecydowało o ich zwycięstwie.
Po tym sukcesie wszystko zaczęło się już toczyć w dobrym
kierunku. Jeszcze latem 2008
roku wzięli udział w SMAK-u,
czyli w Spotkaniach Młodych
Autorów i Kompozytorów w
Myśliborzu. – Cieszyliśmy się
ze zwycięstwa w tym festiwalu.

F

Trzeba jednak też otwarcie powiedzieć, że zajęliśmy pierwsze
miejsce na przeglądzie… poezji śpiewanej – Łukasz wciąż
nie kryje zdziwienia. Ponoć
koledzy z zespołu śmieją się,
że mogą walczyć o zwycięstwo
nawet na festiwalu reggae. Bo
go nie grają.
Droga tajemnic
Wydarzenia zeszłego lata
otworzyły chłopakom wiele
drzwi i zaowocowały cennymi
znajomościami.
Kiedy wysłali swoją płytę
Piotrowi Bukartykowi, muzykowi, który prowadzi audycję
w radiowej Trójce, spotkali się
z entuzjastycznym przyjęciem.
W swoich środowych „Ładnych
kwiatkach” prowadzący po kolei zaprezentował wszystkie ich
utwory. Do teraz ich muzyka
gości tam bardzo często.
To właśnie tej audycji słuchała któregoś razu w samochodzie
Dorota Niemczyk z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Kiedy usłyszała Fat Belly Family,
od razu wiedziała, że to właśnie
ich chce zaangażować w projekt
„Gajcy”. – Skomponowaliśmy
utwór do słów wiersza Tadeusza
Gajcego „Droga tajemnic” –

opowiada Łukasz.
Grupa wykonała piosenkę
podczas koncertu 25 lipca w
Warszawie, na skwerze przed
muzeum. – Tamtego wieczoru słuchało nas siedem tysięcy
osób, to było niesamowite przeżycie – wspomina wokalista. –
Nie ukrywam, że miało to też

Motywacją
do pisania
tekstów
i tworzenia
muzyki jest
po prostu
życie
niezwykły wymiar ideologiczny.
Podczas tak wielkiego patriotycznego przedsięwzięcia pojawiają się emocje, które trudno
opisać.
Utwór „Droga tajemnic”
w wykonaniu szczecińskiego
zespołu znalazł się na płycie
„Gajcy” obok takich wykonawców jak Kazik, Pogodno,
Lech Janerka. To naprawdę
doborowe towarzystwo.
Grupa ma też na koncie

przygodę z telewizją. Na początku tego roku pojawili się
w programie TVP 2 „Hit generator”. Programu nie wygrali, ale magia telewizji sprawiła,
że stali się bardziej rozpoznawalni.
Nie boją się niczego
Jeśli chodzi o oryginalną nazwę zespołu, krążą na jej temat
legendy, a wyjaśnień powstało
kilkanaście. Jedni twierdzą, że
Fat Belly Family „to tajny skrót
magicznej inwokacji pozwalającej otworzyć ostatnią bramę
piekieł”, inni wierzą, że „nazwa
pochodzi od »Lokomotywy«
Juliana Tuwima, a konkretnie z
trzeciego wagonu”.
Bywają porównywani do
Comy, a nawet do Feela. Innym
razem są myleni z Kelly Family
lub Big Fat Mamą (szczecińską
zaprzyjaźnioną grupą). Na nikogo się nie obrażają, po prostu
grają muzykę, którą kochają.
W czerwcu obchodzili drugie urodziny. Obecnie pracują
nad projektem organizowanym
przez szczeciński Zamek. Łukasz Drapała zdradza, że podczas pracy nad nim tworzą piosenkę inspirowaną twórczością
Filipinek.
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Sportowiec
na pełnym etacie
WERONIKA BULICZ
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Pierwszy szczecinianin, który trafił do narodowej kadry, Szymon Szewczyk, na tydzień przed rozpoczęciem EuroBasketu odwiedził Szczecin.
W swoim rodzinnym mieście poprowadził kilka treningów dla uczestników Streetball Challenge Vestas,
a „Prestiżowi” opowiedział o swojej karierze.

Szymon walczy w pierwszym meczu Eurobasketu 2009

zymon ma 210 cm
wzrostu – to stwarza idealne warunki,
aby robić karierę w koszykówce. Jednak nie tylko to miało
wpływ na jego wybór. Można
powiedzieć, że tę dyscyplinę
ma we krwi. Jego ojciec, Mirosław Szewczyk przez 24 lata był
związany ze szczecińską Pogonią jako rozgrywający. – Tata
do niczego mnie nie zmuszał,
nie kazał mi grać czy lubić ko-

S
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szykówkę na siłę – wspomina
Szymon. – To zamiłowanie musiało się jednak pojawić, skoro
od dziecka spędzałem z tatą
czas na boisku, często zabierał
mnie ze sobą na mecze. Pamiętam jedno ćwiczenie, które
kazał mi wykonywać w tamtym
czasie. Chciał, żebym rzucał
piłką o ścianę, celował w jedno
miejsce. Wtedy strasznie mnie
to wkurzało, ale teraz wiem, że
nauczyło mnie precyzji.

– Naprawdę to robiłem? –
dziwi się słysząc słowa syna Mirosław Szewczyk, rówież były
koszykarz, a obecnie trener. Jest
agentem syna. To właśnie on
miał wpływ jaką drogą podążył
Szymon. – Chodziło o to, żeby
się czymś zajął i nie przeszkadzał – żartuje.
W wielu wywiadach koszykarz zaznacza, że oprócz Michaela Jordana, który inspirował i
inspiruje wszystkich chłopaków

zainteresowanych koszykówką,
prawdziwym wzorem jest dla
niego ojciec. – Grałem nawet
w butach taty – śmieje się Szymon.
Jestem stąd
Koszykówka w Polsce nie jest
sportem numer jeden. Nie jest
nim też w Szczecinie. Sukcesy
koszykarskiej Pogoni skończyły
się już dawno, nie ma u nas w tej

Ludzie

Kierunek NBA
To właśnie Szewczyk został jako drugi Polak, zaledwie
kilkanaście minut po Macieju Lampe, wybrany w drafcie
NBA. Draft to sposób wybierania nowych zawodników do
drużyn tej ligi. W 2003 roku
zdecydował się na niego klub
Milwaukee Bucks. Jak dotąd
nie zagrał jeszcze w tej lidze.
Jako koszykarzowi nie można
mu też nic ująć. Jest wysokim
zawodnikiem, a charakteryzuje się świetną motoryką – jest
ruchliwy, walczy o zbiórki pod
koszem, a przy tym często rzuca
z dystansu.
– Trener Saso Filipovski, który trenował mnie w Lokomotiwie Rostov, powiedział mi kiedyś: „Szymon, jesteś jedynym
graczem jakiego znam, który
ma 210 cm, gra na pozycji centra i który non-stop doskonali
rzut za trzy” – opowiada Szymon „Prestiżowi”.
To dowodzi, że jest naprawdę ambitnym zawodnikiem.
Da się też słyszeć, że Szymon
Szewczyk to już nie tylko ta-

lent, ale dojrzały i cenny dla
wielu drużyn zawodnik. Przez
ostatnie sezony grał w mocnych
europejskich ligach – włoskiej
i rosyjskiej, gdzie rozgrywał
świetne mecze i był doceniany.
Został doceniony także w drużynie polskiej reprezentacji.
Jeszcze chwilę przed rozpoczęciem EuroBasketu było niemal
pewne, że to właśnie on będzie
kapitanem drużyny.
– W chwili kiedy do kadry
wrócił Adam Wójcik, oddałem
mu opaskę. To legenda polskiej koszykówki i wśród nas
on jeden może nosić ten tytuł
– twierdzi Szymon. – Kiedy
jednak Adam będzie odchodził,
liczę, że to właśnie mi przekaże
opaskę kapitana i będę mógł
dumnie nosić ją na ramieniu.
EuroBasket właśnie wraca do
Polski po 46 latach – ostatnie
mistrzostwa rozegrane w Polsce miały miejsce w 1963 roku.
– Trzeba wykorzystać tę szansę
na spopularyzowanie tego sportu w naszym kraju – twierdzi
Szymon.
Pytany w wywiadach o Marcina Gortata – niekwestionowaną
gwiazdę i polskiego zawodnika
w NBA, mówi, że w drużynie
nie da się odczuć jakiejkolwiek
różnicy między nimi. - Gortat,
mimo popularności, nie zachowuje się jak gwiazdor – śmieje
się Szymon. - Koszykówka to
sport zespołowy i wszyscy dobrze o tym wiemy.
Nie tylko sport
– Jestem sportowcem na pełnym etacie i kocham to, co robię
– opowiada. - Koszykówka to
także częste wyjazdy i rozstania z
rodziną, za którą bardzo tęsknię.

Dziennikarka „Prestiżu” przekonała się,
że Szymon jest jednym z najwyższych szczecinian

Zawsze z radością wraca
do domu, do żony Agnieszki i
dwuletniej córeczki Wiktorii.
– To cudowne, kiedy wracam,
a córka przytula się do mnie,
mogę porozmawiać z żoną.
Agnieszka zawsze mnie wspiera i potrafi doradzić w każdej
kwestii – mówi Szymon, który
uśmiecha się, gdy tylko mówi
o rodzinie. - Poza koszykówką
one są dla mnie najważniejsze
– zapewnia.
Co jeszcze liczy się w życiu
sportowca? Kiedy tylko znajduje chwilę, lubi zrelaksować

się z książką, ostatnio wybiera
Bogusława
Wołoszańskiego
i tematykę II wojny światowej.
Lubi muzykę house i techno. Kiedyś nawet uczestniczyłem
w Love Parade w Berlinie – przyznaje. - Poza tym moje hobby to
majsterkowanie. Już od kilku lat
prenumeruję „Muratora”, a jakiś
czas temu odniosłem pierwszy
sukces budowlany – chwali się.
– To ogrodowa altanka, którą
sam zbudowałem od podstaw.
Pewien człowiek, który zna się
na rzeczy, powiedział, że to fachowa robota.
FOTO: MATEUSZ BULICZ

chwili pierwszoligowego zespołu. Szewczyk jest jednak przykładem na to, że wielka kariera
w tym sporcie może zacząć się
właśnie tutaj. - Zawsze podkreślam, że pochodzę ze Szczecina –
mówi koszykarz. – To były moje
pierwsze słowa w rozmowie z
Philem Jacksonem (trenerem
koszykówki w NBA przyp. red.).
Kiedy zapytał mnie, skąd jestem, odpowiedziałem „Szymon
Szewczyk ze Szczecina”. Uwierzcie, chcielibyście zobaczyć jego
minę, kiedy próbował to powtórzyć – śmieje się Szymon.
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W rytmie fado
DARIA PROCHENKA

Portugalia to dla wielu kraj, który leży w cieniu Hiszpanii. Agata Grzelczak, właścicielka biura podróży Tour Club, całkowicie temu zaprzecza.
To miejsce z duszą, znane nie tylko jako ojczyzna żeglarzy i wielkich odkrywców. To także niesamowite dźwięki muzyki fado, charakterystyczne
wino porto i niezwykle urocze zabytkowe miasteczka ozdobione biało-niebieskimi kaflami azulejos. Podróż przez ten kraj jest jak sen.
Ciepła, spokojna, pełna kolorów, zapachów i dźwięków. Właśnie taka przyśniła się Agacie.
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O

Portugalii marzyła od
zawsze, jednak taką
podróż
traktowała jako lekką fanaberię. Swoje
podróże dzieli na prywatne, na
których odpoczywa, i na służbowe, podczas których szuka
wygodnych hoteli dla swoich
klientów. Ta wycieczka zarezerwowana była tylko dla niej
i jej życiowego partnera. – Bilet kupiłam w środku mroźnej
zimy. Potrzebowałam celu, by
przetrwać chwile stresu i ogrom
pracy – wspomina Agata. – Potem już tylko czekałam, żeby
jak najszybciej wylądować na
zalanym słońcem lotnisku –
dodaje. Marzyła o skalistych
wybrzeżach, złotych plażach,
wzgórzach pokrytych winnicami, mauretańskich warowniach,
pięknych pałacach, ale też kasynach i szalonych nocach w słynnych lizbońskich klubach.
W górę i w dół

FOTO: JACEK SIERAKOWSKI

Już w pierwszych minutach ich pobytu w Portugalii
sprzyjał im dobry los. Do hotelu zawiózł ich Charles, który
barwnie opowiadał o Lizbonie
i jej mieszkańcach. – Z natury
jestem ciekawska i z wypiekami
chłonęłam wszystkie informacje. Opowiadał nam, co jadł na
śniadanie, jak smakuje kolacja
w Portugalii, jak bawili się goście na jego weselu oraz gdzie i
co pije z kolegą, kiedy jest smutny – wspomina ze śmiechem.
Charles okazał się nie tylko

przemiłym taksówkarzem, ale
także świetnym przewodnikiem
po mieście. Wiedzą to, bo rzucony zazwyczaj frazes „musimy
się spotkać” on potraktował
poważnie i wziął ich na koncert
muzyki fado. – Dzięki niemu
trafiliśmy do knajpki, w której
wieczorami spotykają się okoliczni mieszkańcy. Tam piliśmy
i jedliśmy jak Portugalczycy, ale
przede wszystkim poznaliśmy
prawdziwą i wzruszającą muzykę fado. Muzykę o przegranym życiu, zaprzepaszczonych
miłościach i niezaspokojonych
namiętnościach – mówi.
Zanim poznali prawdziwą
portugalską noc, najpierw sami
odkrywali smaki i widoki Lizbony. Wąskie, strome uliczki,
czerwone dachy, domy przyklejone do siebie z małymi oknami
i drzwiami. – Najbardziej uwiodły mnie uliczki z dala od szlaków turystycznych, suszące się
między oknami pranie, wszędobylskie koty i miniogródki, jak
dla krasnoludków w oknach lub
na ulicy – wspomina.
Wędrowali to w górę, to w
dół, bo tak położona jest cała
Lizbona. – Brukowane ulice nie
dają żadnych szans obcasom,
dlatego miasto przechodziłam
w klapkach lub butach na górskie szlaki – wspomina ze śmiechem.
Ich hotel znajdował się na
wzgórzu, przy zamku Castelo de
Sao Jorge, dlatego gdziekolwiek
się wybierali, ich droga prowadziła przez całą masę schodów.

Lizbona to przede wszystkim wąskie, strome uliczki i morze czerwonych dachów

Kulinarne wpadki
Zapachy Lizbony to grillowane mięsa, ryby, owoce morza i ciasta, szczególnie pasteis
de nata, czyli krucha tarta ze
słodkim kremem jajecznym.
Restauracje przy zamku to po
prostu mieszkania na parterze, w których umieszczonych
jest kilka stolików. W wąskich
uliczkach nie ma mowy o wydzielonych ogródkach z ratanowymi krzesłami czy parasolami. Stoi zazwyczaj tylko
tablica informująca o daniu
dania. Mimo tak oszczędnej
reklamy w środku zawsze jest
tłoczno i gwarno. – Ponieważ w
każdym nowym miejscu muszę
zawsze spróbować lokalnych
specjałów, rzuciłam sie na słynnego dorsza – bacalhau, którego Portugalczycy robią na 365
sposobów. Dosłownie na każdy
dzień roku mają inny przepis –
tłumaczy Agata. – Niestety był
to za każdym razem nietrafiony
wybór. Oni jedzą bardzo tłusto,
a ja nastawiona byłam na lekkie śródziemnomorskie dania,
więc szybko porzuciłam ich
specjały na rzecz wspaniałych
owoców morza serwowanych
w knajpkach rybackich przy
porcie, w tzw. dokach. O kuchni
portugalskiej różnie się mówi,
często są to niepochlebne opinie o niejadalnych potrawach.
W dawnych czasach rybacy
i żeglarze musieli jeść pełnotłuste i kaloryczne dania, stąd
tradycja solidnych posiłków.

Z drugiej strony dla ludzi lądu
zostawały już tylko odpadki –
wnętrzności ryb i podroby, z
których prawdziwa portugalska
kucharka potrafi podobno zrobić niezwykłe dania – tylko kto
obecnie lubi faszerowane podrobami kalmary czy też flaki
z ryby? – dodaje. Całe szczęście
klimat stolicy, odrapane mury i
charakterystyczne biało-niebieskie kafle rekompensowały im
kulinarne wpadki.
Nowoczesność
kontra tradycja
Klimat miasta zmieniał się
w zależności od położenia. Im
bliżej wody, tym bardziej nowocześnie, chodniki szersze, a
budynki bardziej okazałe. Przy
alei Avenida de Liberdade jest
mnóstwo salonów słynnych
projektantów. Natomiast nad
Tagiem, „słomianym morzem”,
znajdziemy niezwykłą bryłę
architektoniczną oceanarium,
skąd koleją linową możemy

Podróże

W Lizbonie obowiązkowo trzeba przejechać się słynnym tramwajem nr 28

przedostać się do największego
centrum handlowego Europy,
po którym klienci jeżdżą meleksami. W tle widać współczesny most, niemal identyczny jak
w San Francisco.
Ich jednak kusiło stare miasto. – Kiedyś od starego żeglarza z Cannes usłyszałam, że
im wyżej tym taniej, jedzenie

lepsze, a atmosfera bardziej gorąca. W Lizbonie jest podobnie,
dlatego chętniej wracaliśmy w
okolice naszego zamku – wspomina Agata.
Skrupulatnie wybierany
hotel okazał się idealny. Średniowieczne mury, ceramiczne
mozaiki, piękne pnącza kwiatów oraz przechadzające się po
dziedzińcu królewskie pawie.
– Hotel miał naprawdę niesamowitą atmosferę. Zrobiony z
domu kucharek przy średniowiecznym zamku króla Portugalii – wspomina. – Spaliśmy
w komnacie jak z bajki – mówi
rozmarzona. O wieczorach i
nocach nie chce za bardzo opowiadać. – Piłam najlepsze mojito świata – wspomina tylko z
szelmowskim uśmiechem.
Dwa dni w Lizbonie minęły
błyskawicznie. Przed nimi jeszcze podróż w głąb kraju.
Z północy na południe
Najpierw wybrali się na
północ w kierunku małego
miasteczka Obidos. – Choć
wszędzie mijaliśmy zabytkowe
sanktuaria, bardziej interesował nas klimat miejsca i to, aby
poznać codzienne życie ludzi
– mówi Agata. – Zauroczyły
nas maleńkie białe domki zagubione w bujnych kolorowych
bugenwillach. Wracając na południe, wybrali drogę wzdłuż
wybrzeża. Kilka chwil postano-

wili spędzić w Sintrze, położonej w pięknej okolicy niedaleko
oceanu. Jej urokiem zachwycili
się już portugalscy królowie,
którzy wznieśli tam swoją letnią rezydencję. – Tam dworski

Im wyżej,
tym taniej,
jedzenie lepsze,
a atmosfera
bardziej gorąca
nastrój dodatkowo tworzył gitarzysta, który tuż obok starych
murów wygrywał średniowieczne menuety – mówi Agata.
Kolejny punkt na mapie to
Cascais i plaża Guincho, idealna dla surferów. – Ich wyczyny
na falach robiły naprawdę duże
wrażenie, tym bardziej że kilkanaście metrów dalej widać było
niebezpieczne skały słynnych
Ust Piekieł – wspomina.
Jeszcze tego samego dnia
wyruszyli w kierunku Setubal i
Sesimbry.
– Nasze ostatnie dni w tym
kraju to istna sielanka – wspomina melancholijnie Agata.
– Spaliśmy w uroczym pensjonacie, który został zbudowany
w starym wiatraku na wzgórzu,
kąpaliśmy się w basenie z widokiem na ocean.To był raj na
ziemi – mówi.

Tutaj naprawdę odpoczęli, a
urok tego miejsca sprawił, że w
ciągu jednego popołudnia Agata napisała opowiadanie pełne
tęsknoty i nostalgii – po prostu:
saudade. – Teraz już wiem, jak
bardzo klimat i miejsce może
wpłynąć na stan duszy – dodaje.
Na pewno oprócz samej okolicy pomogło też wino z lokalnej
winnicy. – Podczas zwiedzania
jak zwykle zwyciężyła moja ciekawość i udało mi się przekonać
właścicieli, żeby oprowadzili nas
po całym obiekcie i opowiedzieli, jak robi się wino – dodaje.
Choć gospodarze winnicy na
początku kręcili nosem, urok
naszej bohaterki od razu ich
przekonał i wycieczka zakończyła się degustacją.
Na cudownej podróży pozostała tylko jedna skaza. Przez
mleczną mgłę na oceanie nie
zobaczyli delfinów, które zobaczyć z bliska, w naturalnym
środowisku, pragną od dawna.
Widocznie jeszcze nie było im
to pisane. – Nie ma tego złego,
co by na dobre nie wyszło, bo to
oznacza, że wrócę tu jeszcze. A
tego pragnę najbardziej. Jeszcze
raz chcę poczuć smak porto o
zachodzie słońca, poczuć wiatr
we włosach na brzegu oceanu
i usłyszeć dźwięczne „ne nada”
– „nie ma za co” w odpowiedzi
na moje „obrigado” – „dziękuję” – dwa najczęściej używane
wyrażenia w Portugalii.

Podróże
CIEKAWOSTKI / CENY:

Jak się tam dostać?
Lot Easy JET z Berlina
trwa 2,5 godziny i kosztuje ok. 150 euro w dwie
strony. www.easyjet.com
Ile kosztuje wypożyczenie
samochodu?
Budget www.budget.com
Samochód typu Seat Ibiza, rocznik 2009, wynajem na 1 dzień: 37 euro;
na 3 dni 132 euro.
Ile kosztuje hotel?
Hotel Solar Do Castelo:
cena za pokój 2 os. ze
śniadaniem za 1 nocleg:
195 euro; śniadanie to
poezja smaku, wyciskane
soki z owoców podawane
w czerwonych kryształowych szklankach, szampan, truskawki, wspaniałe wędliny, francuskie
rogaliki, konfitury, cała
plejada serów, oliwek i
warzyw, www.heritage.pt
Agroturystyka w Setubal:
Há Mar ao Luar, domek
dla 2 osób ze śniadaniem za 1 nocleg: 80 euro
(śniadanie przygotowuje
się samemu, w lodówce
zawsze jest świeży sok
pomarańczowy, ser żółty,
szynka i masło, świeże
pieczywo znajdziemy w
lnianym worku zawieszanym codziennie rano
na klamce drzwi wejściowych)
www.hamaraoluar.com
Dla łasucha
Kolacja z owoców morza
w jednej z Marisquiera w
porcie przy dokach: 2050 euro za posiłek. Cena
uzależniona jest od ilości
i rodzajów zamówionych
kalmarów, krewetek, langust, homarów, małży.
Lunch w małej rodzinnej restauracji w jednym
z mieszkań na starówce:
12-15 euro z winem.
Kolacja w typowym Barze
Tascas, gdzie możemy
zjeść duszone potrawki

mięsne (brrrr) lub wspaniałe grillowane sardele –
7-11 euro za posiłek.
Deser, wspaniałe ciastka
z kremem jajecznym wypiekane od lat według ściśle strzeżonej receptury.
Pakowane po sześć w pudełkach kosztują 12 euro.
Kawa wraz z ciastkiem
serwowana przy stoliku w
sali ozdobionej słynnymi
azulejos – 8 euro.
Wino w jednej z wielu winiarni na wzgórzach Costa Azul: butelka czerwonego wina wytrawnego
oznaczonego medalem od
35 do 250 euro za butelkę,
wino stołowe lane do bukłaków lub plastikowych
kanistrów 1 euro za litr,
www.bacalhoa.com
Życie nocne
Kolacja w lokalu z muzyką fado: ok. 30 euro od
osoby; przystawki, zupa
oraz danie główne, dodatkowo możliwość śpiewu wraz z artystami oraz
pozostałymi klientami
przy stolikach obok.
Niezrównane mojito w jednym z wielu barów w słynnej z życia nocnego Bairro Alto – 3 euro.
Wejście do słynnego klubu Lux, którego właścicielem jest John Malkovich:
panie gratis, panowie 30
euro, drink 25 euro
www.luxfragil.com
Przygoda
Lekcja pływania na desce
surfingowej na plaży w
Gincho niedaleko Boca
do Inferno (Usta Piekieł):
25 euro, cały dzień pływania z poczęstunkiem:
40 euro. www.guinchosurfschool.com
Oceanarium: bilet wstępu
dla osoby dorosłej 11 euro,
www.oceanario.pt
Rejs statkiem w poszukiwaniu delfinów: 50 euro,
informacja turystyczna w
Setubal, tel. 265 534 402,
www.costa-azul.rts.pt

Portugalia, Republika Portugalska (port. República Portuguesa)
– Kraj położony na Półwyspie Iberyjskim o powierzchni około 1/3
Polski. Do Portugalii należą także Azory oraz Madera - wyspy na
Oceanie Atlantyckim. Stolica to Lizbona, a główne miasta Porto,
Coimbra, Braga, Santa Maria. Panuje tam morski umiarkowany
klimat, chłodny i deszczowy na północy, cieplejszy i suchszy na
południu. Ze względu na ciepły klimat i wybrzeże Portugalia jest
popularnym celem wyjazdów wśród turystów. Dodatkową zachętą jest niewątpliwie wspaniała kuchnia i bogata kultura.
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Wykorzystać
FOTO: JAROG

szansę

latach 70. Szczecin był stolicą
sportów motorowych w Polsce. Na
torze wyścigowym Magnolia, który
położony był u zbiegu autostrady do Świnoujścia z
drogą na Chociwel, odbywały się Mistrzostwa Polski
w wyścigach samochodowych. W Szczecinie gościli
najlepsi kierowcy, między innymi Sobiesław Zasada,
najlepsi komentatorzy sportowi, śp. Jan Ciszewski.
Można było zobaczyć najszybsze samochody wyścigowe. Dziesiątki tysięcy kibiców, świetna atmosfera
i dobra zabawa towarzyszyły każdym zawodom. Co
pozostało? Wspomnienia.
Tor motokrosowy przy al. Wojska Polskiego, na którym rozgrywano mistrzostwa Europy a później Świata,
został okrzyknięty najlepszym obiektem motorowym w
Europie. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, wymarzona lokalizacja i oczywiście kibice, którzy tworzyli z
zawodnikami niepowtarzalną atmosferę. Tłumy ludzi
pragnących delektować się rywalizacją najlepszych.
Co pozostało? Wspomnienia i jeszcze trochę ziemi do
sprzedania. Najlepiej pod supermarket.
Tor kartingowy. Były kluby kartingowe, szkółki,
treningi, wyścigi okręgowe i mistrzostwa Polski. Podczas zawodów dostać się na teren toru graniczyło z
cudem. Tu swoją wielką karierę zaczynał Robert Kubica. Szczecińscy zawodnicy rywalizowali z nim koło
w koło. Mieliśmy wielu znakomitych kartingowców,
którzy zdobywali tytuły mistrzów Polski.
Dzisiaj pozostał tor, który nadaje się do remontu
i przebudowy. Żeby dostać homologację na imprezę
rangi mistrzowskiej, należy wydłużyć go o 200 m. Ale
i tak mamy trochę szczęścia, bo miała tam powstać

stacja benzynowa. Jakie będą jego dalsze losy? Czas
pokaże.
Były też rajdy. Malownicze odcinki specjalne w Puszczy Bukowej czy w okolicach jeziora Ińsko przyciągały
do Szczecina najlepszych rajdowców i tłumy kibiców.
Straciliśmy wszystko. Komu to przeszkadzało? Ale
to już historia. Od zawsze i do dzisiaj sporty motorowe są jedną z lepszych form promocji miast, regionów
czy krajów. Przyciągają setki tysięcy kibiców, fascynatów motoryzacji. Formuła 1, Mistrzostwa Świata
Samochodów Turystycznych WTCC, żużel, Rajdowe
Mistrzostwa Świata WRC, Dakar, itd…
To są marki, które nie potrzebują promocji. Ale ich
organizatorzy tak. Niewykorzystanie takiej szansy na
organizację tego typu imprez to jak strzelić sobie w kolano.
Dzisiaj dostaliśmy szansę na powrót Szczecina do
elity miast organizujących zawody motorowe o randze mistrzostw Europy. W towarzystwie Hiszpanii,
Portugalii, Włoch i Węgier możemy na stałe wejść
do kalendarza eliminacji w rajdach terenowych typu
BAJA FIA.
Baja Poland, bo taka jest nazwa polskiej rundy, ma
szansę stać się wizytówką nie tylko naszego miasta,
ale również regionu i kraju. Sukces w takim projekcie jest uzależniony od wielu czynników. Tu trzeba się
zjednoczyć. A przede wszystkim zrozumieć potrzebę
tego regionu na międzynarodową promocję. Media,
samorządowy, politycy, sponsorzy…
To musi być mecz do jednej bramki. Kolejna szansa
może się nie zdarzyć.
Mariusz Podkalicki
Szczegóły rajdu BAJA POLAND 2009
na stronie 83
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MINI

w wielkim mieście
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

Jeżeli o którymś z aut można powiedzieć, że jest „kultowe”, to będzie to na pewno Mini.
W gronie jego entuzjastów znajdziemy królową Elżbietę II, króla Jordanii Husajna, panów z The Beatles,
Dawida Bowie, Kate Moss i wiele innych gwiazd. W tym roku Mini kończy 50 lat.

FOTO: ADAM FEDOROWICZ
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A

wszystko zaczęło się
w sierpniu 1959 roku.
Koncern British Motor Corporation podjął decyzję
o stworzeniu małego, taniego
i ekonomicznego samochodu.
Miał on być odpowiedzią na
inne auta dla mas – Volkswagena „Garbusa” i Citroëna 2CV.
Zadanie powierzono Alecowi
Issigonisowi, który dokonał rzeczy niebywałej – w nadwoziu o
długości trzech metrów zdołał
wygospodarować miejsce dla
czterech dorosłych pasażerów!
W czym tkwił sekret? Issigonis jako pierwszy w historii
motoryzacji umieścił silnik poprzecznie, a skrzynię biegów
zamontował w misce olejowej
pod motorem. Było to nowatorskie odkrycie, które weszło do
kanonu konstrukcji małych samochodów. Dla zaoszczędzenia
miejsca Issigonis zlikwidował
też radio i korbki do otwierania
szyb. Aby powiększyć wnętrze,
zawiasy drzwi zostały zamontowane na zewnątrz. Kolejną
nowością było zastąpienie tradycyjnych wewnętrznych klamek

metalową linką. Tak powstało
auto, które szturmem podbiło
Wielką Brytanię i zachwycało
niską ceną – kosztowało niecałe
500 funtów.
Kolejną znaczącą osobą w
historii auta był specjalista od
tunningu John Cooper. To właśnie on stworzył usportowioną
wersję auta nazwaną od jego
nazwiska Mini Cooper. Mini w
tej wersji stało się postrachem
konkurencji na trasach Rajdowych Mistrzostw Świata w Monte Carlo, gdzie wygrało cztery
razy z rzędu (w latach 1964,
1965, 1966, 1967). Od tego czasu samochód zyskał przydomek
„piekielne pudełko”.
Rok 2001 rozpoczyna nową
erę w historii Mini. Prawa do
brytyjskiego cacka kupuje koncern BMW. Powstaje Mini One
– świetnie dopracowane, ekskluzywne auto, które niewiele ma
wspólnego ze swoim skromnym
i taniutkim poprzednikiem.
Kilka egzemplarzy jeździ także po ulicach naszego miasta.
Właścicielką
szczecińskiego
Mini One Chili Red jest Joanna

Wierzbicka, dyrektorka sklepów
Zara, która – jak deklaruje „Prestiżowi“ – darzy swój samochód
ogromnym sentymentem.
– To eleganckie i piękne auto
miejskie, świetnie także sprawdza się w trasie – opowiada
Joanna Wierzbicka. – Ma przestronne wnętrze, w którym spokojnie zmieszczą się cztery osoby, a jego niewielkie rozmiary
to poważny argument na coraz
bardziej zatłoczonych szczecińskich ulicach.
Auto posiada praktycznie
wszystkie możliwe udogodnienia i gadżety. Wystrój to połączenie skóry i chromu. Skórzane
automatyczne fotele z perforowanej skóry mają tę zaletę, że nie
nagrzewają się latem i nie wyziębiają zimą. Skórzana jest także
kierownica i elementy kokpitu
z centralnie umieszczonym dużym wyświetlaczem nawigacji,
dokładnie takiej samej jak w
BMW. Szklany dach sterowany
jest elektrycznie, do tego czujniki PDC z przodu i z tyłu oraz
profesjonalne głośniki Harmon
Kardon, które dopełniają obra-

zu luksusowego nowoczesnego
pojazdu. Auto świetnie trzyma się drogi za sprawą nisko
umieszczonego środka ciężkości, szeroko rozstawionych osi
i kół oraz niezależnego, sportowo zestrojonego zawieszenia.
Gorzej z ekonomią. Jeżdżąc po
mieście, spali około 10,5 litra na
100 kilometrów. Na trasie będzie
potrzebowało około 7,5-8,5 l na
100 kilometrów.

Dane techniczne:
Marka: Mini (BMW)
Typ: One Chili Red
Moc: 88 kW, 120 KM
Poj. silnika: 1598 ccm
Masa: 1155 kg
Skrzynia biegów:
automat 6-stopniowa
0-100 km: 9,1 s
Max prędkość: 203 km/h
Rok: 2005
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Ekstraklasa
wśród SUV-ów
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

W tym numerze prawdziwa gratka dla miłośników aut terenowych. Testowaliśmy ekstraklasę wśród SUV-ów: BMW X5, Mercedesa ML, Jeepa
Grand Cherokee i Nissana Murano. To superkomfortowe auta stworzone zarówno do jazdy po mieście, jak i po leśnych bezdrożach, obiekt
pożądania niejednego kierowcy. Dlaczego cieszą się tak ogromną popularnością? Postanowiliśmy to sprawdzić.

P

odobnie jak w poprzednim teście, także tym razem auta
nie miały łatwego zadania. Trasa obejmowała cztery
części: jazdę po torze kartingowym, próbę terenową
przy starej strzelnicy na Wołczkowie, jazdę w ruchu miejskim
oraz podjazd do hipermarketu Carrefour i próbę parkowania.
Auta pokonywały ciasne zakręty na torze kartingowym, skakały po górkach i nierównościach na terenie poligonu, aby w finale
pokonać stromy i piaszczysty wąwóz. Po próbie terenowej odbył
się test w warunkach miejskich. Trzeba przyznać, że te luksusowe
kolosy świetnie radziły sobie zarówno w offroadzie, jak i w mieście. Jednak prawdziwy pazur pokazały na torze kartingowym, na
którym można było podziwiać ich dynamikę i perfekcyjne skręty
42 / PRESTIŻ / WRZESIEŃ 2009

oraz zwrotność. Oczywiście w tak różnorodnym teście pokazały
swoje mocne i te trochę słabsze strony. Celem naszego testu nie
było wyłonienie lidera, lecz zaprezentowanie całej gamy możliwości testowanych aut. Cztery samochody, cztery różne charaktery,
łączy je jednak wiele: wielkość, nieprzeciętny komfort podróżowania połączony z ekonomią jazdy i dużym prestiżem auta. Co je
różni? O tym można przeczytać na dalszych stronach magazynu. Tradycyjnie już w roli ekspertów wystąpił wielokrotny mistrz
Polski w wyścigach, a jednocześnie felietonista „Prestiżu“,
Mariusz Podkalicki oraz jego córka Klaudia, kierowca rajdowy.
Prowadził Mariusz, a Klaudia z pozycji pasażera oceniała wyposażenie i funkcjonalność aut.

Motoryzacja

KLAUDIA
Nie odczuwa się masywności
samochodu. Rozczarował mnie
fakt, że nie czułam się w nim
jak w dużym samochodzie terenowym. Bardzo podoba mi się
przód – duże „nerki” z przodu,
agresywnie pociągnięta linia reflektorów ze słynnymi obręczami robi wrażenie. Widać także,
że producenci postawili na bezpieczeństwo, o czym świadczą
ogromne wyprofilowane fotele
ze specjalnym zagłówkiem dla
kierowcy. Dzięki temu w terenie
praktycznie nie odczuwaliśmy
dyskomfortu. Skóra, listwy drewniane i chrom tworzą atmosferę komfortu i dostojności. Ten
design sugeruje, że jest to auto
przeznaczone dla nieco starszych
użytkowników. Agresywny przód
oddający w pełni charakter marki, natomiast w środku komfortowa dostojna limuzyna. Raczej
nie dla młodzieży.

MARIUSZ
Jestem pod dużym wrażeniem. To bardzo szybki i
dynamiczny samochód. W
warunkach miejskich znakomity, równie dobrze poradził
sobie na torze kartingowym.
Bardzo stabilny, znakomicie
trzymał się drogi podczas
pokonywania zakrętów, nie
ma przechyłów bocznych.
W lesie bez większego problemu pokonywał wszystkie
przeszkody, jednak nie może
pozwolić sobie na szybką i
dynamiczną jazdę terenową.
Fotele to jedne z najwygodniejszych, na jakich miałem
okazję siedzieć, wyposażone
są w specjalny zagłówek, do
którego głowa jest praktycznie przyklejona. Są obszerne,
szerokie i wygodne, a także
pozwalają się ustawiać w niemal każdej płaszczyźnie. To
bardzo bezpieczne auto.

BMW X5
Dane techniczne:
Model: X5, xDrive
Silnik: 35 d
Moc: 286 KM
Skrzynia biegów:
automatyczna
0-100 km: 7,0 s
Prędkość max: 235 km/h
Spalanie: 10,5 l
Masa własna: 2185 kg
Cena: 375 000 zł
Rocznik: 2009

WRZESIEŃ 2009 / PRESTIŻ / 43

Motoryzacja

Mercedes-Benz
Dane techniczne:
Model: ML 4MATIC
Silnik: 320CDI, V6
Moc: 224 KM
Skrzynia biegów:
automatyczna (standard)
0-100 km: 8,6 s
Prędkość max: 215 km/h
Spalanie: 9,6 l
Masa własna: 2110 kg
Cena: 330 000 zł
Rocznik: 2009
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MARIUSZ
Auto bardzo uniwersalne.
Świetnie prowadzi się w mieście,
całkiem dobrze radzi sobie także
w terenie. Perfekcyjnie dopracowana skrzynia biegów, świetne
zawieszenie, dzięki któremu samochód bardzo płynnie wybierał wszystkie dziury w terenie.
Biegi i łopatki zmiany biegów
mamy przy drążku kierownicy;
uważam że to bardzo dobry kierunek, w którym powinni pójść
inni producenci samochodów.
Jest to ważne, gdyż podczas
prowadzenia samochodu mamy
tendencje do trzymania ręki na
przekładni zmiany biegów. W
momencie gdy coś się dzieje,
musimy przełożyć drugą rękę na
kierownicę i tracimy cenne sekundy, które mogą zadecydować
o naszym bezpieczeństwie.

KLAUDIA
Bardzo podoba mi się linia nadwozia, w stosunku do
starszego ML-a jest bardziej
zaokrąglona, z łagodnymi krawędziami, choć nie brak także
elementów podkreślających dynamiczny i agresywny charakter
auta. Wnętrze jest perfekcyjnie
dopracowane w każdym szczególe. Wszystko jest wyłożone

skórą, drewnem oraz wstawkami
z aluminium czy innych solidnych stopów metali. Ma piękny
luksusowy design, chociaż fotele są mniej wyprofilowane niż
w BMW. Ma dużo przydatnych
półeczek i skrytek i przeróżnych
przydatnych funkcji: przy zjeżdżaniu z górki i pod górkę opcje
sport i komfort. Jak dla mnie to
auto idealne.

Motoryzacja

Jeep Grand
Cherokee
Dane techniczne:
Model:
Grand Cherokee Limited
Silnik: V6, 3.0 CRD
Pakiet: comfort
Moc: 218 KM
Skrzynia biegów:
automatyczna
0-100 km: 9,0 s
Prędkość max: 200 km/h
Spalanie: 11,5 l
Masa własna: 2385 kg
Cena: 192 000 zł
Rocznik: 2008

KLAUDIA
Stojąc przed maską, odnosi się
wrażenie, że mamy do czynienia
z kolosem. Trudno go pomylić
z innym autem. Jego wizytówką
jest przód z dużym chromowanym grillem, w tej samej linii
umieszczone są przednie reflektory. Wnętrze jest proste, surowe, ale bardzo funkcjonalne. Ma
wiele przydatnych schowków.
Nieco niefortunnie umieszczona jest rączka do trzymania, dla
niskich osób niemal nie do sięgnięcia. To auto dla mężczyzn,
proste, dosyć ascetyczne – typowy twardy charakter. Siedzi się
wysoko, fotele nie mają regulacji
góra – dół. Czuć, że jedziemy
prawdziwym autem terenowym.

MARIUSZ
Prawdziwy 4×4. Chociaż jazda po mieście nie sprawia mu
żadnych trudności, dopiero w
terenie pokazuje prawdziwy
pazur. W lesie odsadził znacznie pozostałe samochody. Jest
to auto idealne dla entuzjastów
offroadu, naprawdę można
nim poszaleć. Mimo jego masy
i gabarytów jest bardzo zwrotny i skrętny, co sprawia, że nie
ma problemów z parkowaniem. To auto zdecydowanie
dla mężczyzn.
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KLAUDIA
Patrząc na auto z boku, widzimy smukłą i ładną linię
nadwozia, zakończoną dwiema
owalnymi i chromowanymi
końcówkami układu wydechowego. Ciężko go nie pomylić z
innym SUV-em dostępnym na
naszym rynku. Wszystko jest
nieskomplikowane, plastikowe
i raczej pozbawione luksusu.
Jedynym akcentem z wyższej
półki jest spory wyświetlacz nawigacji. Nowością jest kamera,
która pokazuje nam nie tylko
tył, ale i bok samochodu. Plus
to wygodna tylna kanapa, którą możemy rozkładać niemal
do pozycji leżącej. Przestronny
w środku, dobra widoczność w
szybie przedniej, fotele są idealnie umiejscowione. Konsola
środkowa jest uporządkowana i łatwa w obsłudze nawet
dla początkującego właściciela
tego auta.
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MARIUSZ
To w pełni wyposażone auto
oferujące dużo komfortu i przestrzeni dla pasażerów. Pomijając
dwie główne wady, czyli spalanie i zbyt miękkie zawieszenie,
warto stać się posiadaczem tego
samochodu. W trybie automatycznym jazda nim jest niezwykle płynna i pozbawiona szarpnięć. Świetnie sprawdza się w
ruchu miejskim. Dosyć płynnie
zachowuje się w terenie, jednak
nie należy przesadzać z prędkościami. Dosyć mało dynamiczne
jak na taką pojemność silnika.

Nissan Murano
Dane techniczne:
Silnik: 3,5 benzyna, V6
Pakiet: premium
Moc: 252 KM
Skrzynia biegów:
automatyczna
0-100 km: 8,0 s
Prędkość max: 210 km/h
Spalanie: 15 l
Masa własna: 2185 kg
Cena: 222 000 zł
Rocznik: 2009

Design

PRESTIŻOWE
WNĘTRZE
DARIA PROCHENKA

Urok Pogodna
Zdjęcia: Adam Fedorowicz
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W

całej Polsce na próżno można szukać tak
urokliwego miejsca
jak dzielnica Pogodno. Właśnie
tutaj postanowiła zamieszkać
pani Renata Nagay-Lis. Długo
szukała architekta, który wyczuje klimat dużej poniemieckiej
willi i odda jej charakter. Efekt
końcowy jest doskonały. Jej dom
wyróżnia się na tle innych. Często pod płotem można spotkać
zaglądających spacerowiczów,
podziwiających piękny zielony
ogród. „Prestiż”, podobnie jak
wcześniej francuskie wydanie
„Elle Decoration”, został wyróżniony i zaproszony do środka.
Już wiemy, że nie tylko fasada
budynku i ogród są warte obejrzenia z bliska.

Aby zachować pierwotny
kształt domu, właścicielka szukała najpierw jego oryginalnych
szkiców i planów. Dzięki nim
udało się zachować wnętrze
zgodne z projektem. – Dobudowałam tylko drewniany ganek,
na którym po południu można
jeszcze posiedzieć w słońcu –
mówi pani Renata. - Cała reszta wygląda jak za dawnych lat
–dodaje.
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Ponieważ pani Renata dużo podróżuje, z każdego miejsca
stara się przywieźć coś oryginalnego do domu. Niemal każdy
przedmiot pochodzi z innego zakątka świata. Żyrandole, lampy, świeczniki, zegary to przedmioty z historią, które przyleciały
z nią z daleka lub zostały „upolowane” w nietypowych miejscach. - Moi ulubieńcy to drewniane zegary, parka: »Chłopczyk« i »Dziewczynka« narodowości duńskiej – mówi.

Zwiedzając kolejne pomieszczenia domu, trudno zdecydować, gdzie jest wygodniej i piękniej. Zarówno salon, ganek, jak
i ogród to miejsca, w których od razu czujemy się jak u siebie.
Przy wejściu na taras stoi leżanka idealna do poczytania książki w porannych promieniach słońca, w głębi kominek, przy
którym można rozgrzać w zimie zmarznięte kości. Latem kusi
zielony, zadbany ogród idealny na błogie lenistwo. Teraz już
wiecie jak naprawdę jest za tym magicznym płotem...

Mimo współczesnej mody na ascetyczne, błyszczące meble
kuchenne pani Renata podążyła za swoją intuicją i stworzyła
z kuchni prawdziwe serce domu. – Lubię spędzać czas, gotując
dla mojej rodziny, dlatego kuchnia jest dla mnie jednym z ważniejszych pomieszczeń. Tutaj też najchętniej siedzą moje przyjaciółki – dodaje pani Renata.
To miejsce ma duszę. Duży drewniany stół, suszące się przyprawy, nadają mu prawdziwie domowy i ciepły charakter.
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Jasna i nowoczesna
WERONIKA BULICZ

Jak szybko zmienia się nasze życie, tak szybko ewoluują trendy w urządzaniu mieszkań i domów.
Każdy sezon przynosi modę na nowe elementy w naszym najbliższym otoczeniu. Kilka nowych zasad zaczyna rządzić w kuchni.
Upodobania żywieniowe zależą od nas samych i pozostajemy im wierni. Jednak wystrój kuchni, szczególnie nowo urządzanej, powinien
tak samo odpowiadać upodobaniom jej właściciela, jak i panującym obecnie trendom.
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W

zależności od upodobań klienta i wystroju całego mieszkania
projektuje się kuchnie nowoczesne lub o tradycyjnym charakterze.
– W tej chwili klienci najczęściej wybierają trendy nowoczesne – ocenia architekt Agnieszka
Kuckiel-Bobko.
Ich zaletą jest to, że można
łatwo dopasować ich charakter
do wystroju pozostałych, nawet
tradycyjnych wnętrz.
– Jeśli w domu klienta dominują antyki i meble w tradycyjnych formach, w kuchni
stosujemy stonowane barwy,
jak odcienie jaśminu i wanilii,
oraz neutralne kształty, które
nie przyćmiewają innych pomieszczeń, ale stanowią ich tło
– zaznacza Bobko. To właśnie
jasne barwy są obecnie najpopularniejsze. Według Agnieszki Drońskiej, architekt wnętrz,
ogólnie panującym trendem jest
stosowanie bieli i jej złamanych
odcieni w wystroju całych domów, także w kuchni.
– Kuchnie, jakie ostatnio
wybierają klienci, najczęściej
wpisują się w tę modę – ocenia
Drońska.
Wybór stylu
Kuchnię w stylu modern można urządzić bardziej łagodnie
lub zdecydowanie i wyraziście.
Producenci proponują wiele
rozwiązań – można do woli wybierać w fakturach i kolorach.
W tej chwili najmodniejsze są
fronty ze szkła. Są bardzo praktyczne. Nawet faktura drewna
na naturalnych fornirach jest w
tej chwili widoczna zza szkła.
Dodatkowym plusem jest to, że
taka powierzchnia jest łatwiejsza

do utrzymania w czystości.
Kuchnia w stylu śródziemnomorskim, czyli bardziej tradycyjnym, daje mniej możliwości
eksperymentowania, jest za to
bardzo przytulna. W takich
projektach architekci mogą
urozmaicać jej kompozycję lub
wydobywać jej walory przy pomocy oświetlenia.
Światło jest jednym z najistotniejszych elementów – tak w
kuchni, jak w całym domu. To
ono, w zależności od natężenia,
zmienia klimat wnętrz. Punktowymi żarówkami czy ukrytymi
świetlówkami można wyodrębniać poszczególne elementy zabudowy. Światłem można
dopracować efekt końcowy tak
żeby dać złudzenie większej
przestrzeni, nawet w niewielkiej
kuchni.

FOTO: MATERIAŁY, PROJEKTY AGNIESZKI DROŃSKIEJ
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Zabawa kolorami
W kolorystyce panuje pełna
dowolność, dzięki czemu można pozwolić sobie na odrobinę
szaleństwa. Oprócz bezpiecznych barw, jasnych i kremowych, bardzo modne są obecnie groszkowe odcienie zieleni,
intensywne czerwienie i bordo
oraz pomarańcz. – To jednak
rzadko wybierane kolory – zgadzają się obie specjalistki wystroju wnętrz. Do łask wraca
też czerń. To obecnie bardzo
popularne i efektowne połączenie. – Czerń występuje w
kuchni jako element i łączy się
ją, na zasadzie kontrastu, z bielą
lub jej złamanymi odcieniami –
zaznacza Agnieszka Drońska.
Wygląda to bardzo efektownie.
Intensywne barwy są wybierane
przez najodważniejszych, którzy nie obawiają się, że w ciągu
kilku lat ich oryginalna kuchnia
REKLAMA

Design
znudzi się czy opatrzy. – Każdy
wybiera kuchnię według własnych upodobań, jednak z doświadczenia wiem, że rzadko
zdarzają się amatorzy jaskrawych barw – twierdzi Drońska.
Zabawa w chowanego
Kolejnym panującym obecnie
trendem jest ukrywanie typowo
kuchennych sprzętów. Wynika to
z tego, że powszechnie projektuje
się kuchnie otwarte na salon lub
(w mniejszych mieszkaniach)
aneksy kuchenne. Lodówki i
zmywarki do zabudowy ułatwiają
to zadanie. Są jednak sposoby, by
ukrywać też inne sprzęty. – Płyty
kuchennej raczej nie schowamy,
ale można ją „wtopić” w tło, osadzając w ciemnym blacie – radzi
Agnieszka Kuckiel-Bobko. Można wybrać taki wzór, który na
pierwszy rzut oka nie będzie się
w ogóle różnił od kuchennego
blatu. Nad płytą w wielu domach
niezbędny jest okap. Tu także
znalazło się ciekawe rozwiązanie.
– Najnowsze okapy w niczym ich
nie przypominają – opowiada
Agnieszka Drońska. – W różnych
odsłonach mogą przypominać
lampy lub oryginalne ozdoby:

tubę, pierścień.
Piekarnik czy kuchenka mikrofalowa są osadzane w słupkach, czyli wysokich szafach,
gdzie widoczny jest tylko ich
front. Zazwyczaj projektanci
umieszczają je na wygodnej wysokości, tak by nie trzeba było
się schylać. Nowoczesne technologie pozwalają zaopatrzyć się w
urządzenia hybrydowe – połączenia piekarnika z mikrofalówką i elektrycznym grillem.
Często zdarza się, że do frontów szafek nie są przytwierdzane
uchwyty – szafki mają wbudowany specjalny mechanizm,
który otwiera je po przyciśnięciu
drzwiczek. Jeśli dodać do tego
„ukryte” sprzęty AGD, można
mieć wątpliwości, czy znajdujemy się w kuchni. I o to właśnie
chodzi.
W modzie wciąż pozostaje też
wyspa. Aby można ją było zaprojektować w kuchni, pomieszczenie musi być odpowiednio
duże lub otwarte. Popularne jest
ograniczanie przestrzeni roboczej właśnie do znajdującej się
na środku wyspy, co pozwala
lepiej wykorzystać resztę miejsca, na przykład na schowanie
niezbędnych urządzeń.
FOTO: ALNO LIFE&DESIGN
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„Chodzę kciukiem po problemie”,
czyli szczecińska refleksologia
JOANNA GIZA

Nazywana „terapią ucisków”, „chodzeniem kciukiem”, „akupunkturą dalekowschodnią”, znana jest jako technika lecznicza od ok. 2300 roku p.n.e.
Mimo że o jej popularności zaświadczają wszystkie zabytki kultury i dokumenty historyczne świata, w tym „Biblia” i egipskie malowidła
naścienne, dopiero dziś refleksologia przeżywa renesans i rozkwit. Także w samym Szczecinie otwierane są kolejne gabinety
refleksologiczne. „Prestiż” postanowił dowiedzieć się, czym jest refleksoterapia i gdzie w naszym mieście można ją znaleźć.

N

asze zaganiane czasy, żądne szybkiego,
sp ekt a ku l ar ne go
sukcesu zawodowego, finansowego i społecznego z jednej strony, obyczajowego
luzu i towarzyskiej swobody
z drugiej, nie przysparzają
nam możliwości relaksu. Lekarze tradycyjnej medycyny,
dzielą człowieka na organy,
gruczoły, żyły, mięśnie, zmysły, myśli i uczucia itp. Dla
Zachodu człowiek nie jest
całością, ale zbiorem narządów, tkanek, układów. Ina-

czej niż na Wschodzie świata,
gdzie od wieków postrzegany
jest holistycznie jako mikrokosmos. W taki całościowy
sposób jest także leczony i
rozumiany. Dotąd gdy bolała nas głowa, zażywaliśmy
tabletkę przeciwbólową, gdy
straciliśmy przytomność, kierowano nas prawdopodobnie
do neurologa. Teraz w zgodzie z medycyną Zachodu, z
uwzględnieniem rad i wskazań niekonwencjonalnych,
holistycznych (jak w medycynie chińskiej czy hinduskiej)

praktyk refleksoterapii, po
pomoc będziemy mogli się
udać także do refleksologa i
refleksoterapeuty.
Po szczecińsku
W Szczecinie takich certyfikowanych i rekomendowanych przez Polski Instytut
Refleksologii specjalistów jest
jednak tylko dwóch, a raczej
dwie… Iwona Gotłas i Krystyna Imiłkowska. Ale poza nimi
w refleksoterapii coraz profesjonalniej zaczynają specja-

Pracując
na przykład
na dużym palcu
u stopy, możemy
zniwelować
ból karku
lizować się gabinety odnowy
biologicznej, masażu, fitness
i spa.
Współczesna
refleksoterapia opiera się na systemie
zwanym Oryginalną Metodą

Zdrowie i uroda
Ingham. W 1973 r. założono
Międzynarodowy Instytut
Refleksologii. Polacy mają zaś
Polski Instytut Refleksologii,
propagujący i rozwijający
refleksoterapię w kraju oraz
będący najlepszym samodzielnym ośrodkiem szkoleniowym.
– Refleksoterapia to uwalnianie energii i poprawianie
samopoczucia pacjenta za
pośrednictwem uciskania,
ugniatania refleksów, czyli
punktów na jego stopach i
dłoniach, będących odpowiednikami poszczególnych
narządów, gruczołów i układów w ciele – opowiada dyplomowana refleksolożka i
fizjoterapeutka Iwona Gotłas z gabinetu Naturavita w
Szczecinie. – Poprzez pracę
na odpowiednich refleksach
terapeuta pomaga zmniejszyć i likwidować problemy
zdrowotne pacjenta. Pracując
na przykład na dużym palcu
u stopy, możemy zniwelować
ból karku, a poprzez profe-

Przyczyny
wszelkich
problemów
z ciałem tkwią
w napięciach
nerwowych
sjonalną pracę kciukiem na
środku lewej stopy leczymy
bóle żołądkowe – tłumaczy
pani Iwona.
Wizyta u refleksologa
Refleksologia nie zastępuje medycyny tradycyjnej, a jedynie ją uzupełnia,
wzmacnia i wspiera. Poza
właściwościami leczniczymi
ma funkcje psychoterapeutyczne, rozluźniające, relaksacyjne, ale i profilaktyczne
oraz pobudzające. Refleksolodzy bowiem, podobnie
jak lekarze dusz oraz parapsycholodzy, wierzą, że przyczyny wszelkich problemów
z ciałem tkwią w napięciach
nerwowych, stresie, zabloko-

Na stopach
znajduje się
przeszło
7200 zakończeń
nerwowych

wanej energii, rozchwianej
emocjonalności, poczuciu
winy i braku miłości.
Wizyta u refleksologa pomoże w relaksie, poprawi
krążenie krwi, pomoże przywrócić naturalną równowagę
niewydolnym, przepracowanym gruczołom, zlikwiduje
ból, uruchamiając naturalne
systemy obronne organizmu,
przywróci pozytywną energię i siły witalne, przedwcześnie wykryje i pomoże zahamować rozwój raka, złagodzi
bóle reumatyczne. – Mówi
się, że stopa utrzymuje i wietrzy cały organizm człowieka
– twierdzi na stronie swojego Instytutu Wanda Bratko. – Na stopach znajduje
się przeszło 7200 zakończeń
nerwowych, które pobudzone, przywracają swobodny
przepływ energii w organizmie i stan równowagi.
Kiedy trzymamy w dłoniach
czyjeś stopy, to tak jakbyśmy
dotykali jego duszy.
Na własnej stopie
– Moje doświadczenia: po
około 8-10 zabiegach całkowicie ustąpił mi bardzo
uciążliwy ból głowy – opowiada Marek ze Szczecina.
– Przez przypadek weszłam
na stronę www.refleksologia.
pl. Wówczas po raz pierwszy
dowiedziałam się, co może
dać refleksologia – opowiada moja sąsiadka Anka.
– Od razu zadzwoniłam i
umówiłam się na spotkanie.
Refleksologia stóp i głowy
pomogła mi się odprężyć i
uspokoić. Świetnie też dzia-

łają spokojne i odprężające rozmowy w gabinecie.
Czasami taki seans kończę
łzami w oczach, a czasami
radosnym śmiechem. Ale
warunek – korzystać z refleksologii regularnie.
Refleksologia to także intymny i empatyczny
kontakt z drugim człowiekiem oraz jedna z niewielu
w naszym rozpędzonym
życiu okazja do życzliwej i spokojnej rozmowy. – Tutaj u mnie, jak w

gabinecie psychoterapeutycznym, pacjenci mogą
sobie wypocząć, pogadać,
poszlochać, zwierzyć się
z problemów – opowiada
Iwona Gotłas. – Zaprzyjaźniamy się ze sobą, ufamy
sobie. Bezpośredniość fizyczna tych relacji usuwa
różnorakie blokady emocjonalne, a zabieg dodatkowo pobudza refleksy, mające bezpośrednie połączenie
ze wszystkimi narządami,
gruczołami i częściami
ciała… A szczecinianom
należy się relaks po pracy,
zwłaszcza że większość z
nas ma siedzący, komputerowy, niezdrowy dla układu kostnego i limfatycznego tryb pracy.
REKLAMA
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COFNĄĆ CZAS
IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

T

o prawdziwy przełom w medycynie
estetycznej twarzy,
zaczyna się era pobudzania
regeneracji tkanek. Tłuszcz
to nie tylko wypełniacz twarzy, ale ważniejsze jest, że w
wyniku przeszczepu pobudzone zostają komórki macierzyste (stem) zawarte w
tkance tłuszczowej i przez
biologiczne pobudzenie procesów regeneracji faktycznie
przywracają młodość naszej
skóry – wyjaśnia dr Grażyna Jurek, chirurg plastyczny
współpracujący z kliniką
Artplastica.
Jeszcze do niedawna walka ze starzeniem się skóry skupiała się głównie na
problemie utraty gładkości
i jędrności. Obecnie dzięki najnowszym zdobyczom
medycyny możemy przywrócić jej młodość na długie lata przez stymulację regeneracji tkanek twarzy. Są
różne metody stymulowania tkanek do odnowy, najmniej skomplikowaną jest
przeszczep własnej tkanki
tłuszczowej. Co ważne, jest
to zabieg bardzo bezpieczny,
gdyż używa się do tego tłuszREKLAMA

czu pobranego od pacjenta,
nie ma więc ryzyka odrzucenia pobranego materiału.
Pobudza komórki własnego
organizmu do regeneracji,
daje im sygnał do odnowy
i rewitalizacji. Technologia
daje długotrwałe efekty, jest
naturalna, bez ryzyka nietolerancji czy alergii.
Aby zwiększyć przeżywalność tkanki tłuszczowej, można zabieg łączyć z
preparatem osocza bogatopłytkowego uzyskanego
z własnego osocza, co jest
szczególnie wskazane u osób
starszych.
– Przeszczepionym tłuszczem możemy skorygować
wszystkie rejony twarzy,
wypełnić okolicę jarzmową, policzki, wymodelować
owal twarzy, zlikwidować
podkowy pod oczami, uzupełnić niedobory tkanek
miękkich po urazach i chorobach, wyrównać asymetrię
twarzy – wyjaśnia dr Jurek.
– Zmniejszają się także przebarwienia, zmiany trądzikowe, skóra staje się bardziej
napięta, lepiej unaczyniona,
po prostu młodsza.
Jak wygląda zabieg? Naj-

pierw odsysa się tłuszcz z
partii problemowych (bioder, ud, brzucha, pośladków). Następnie po odpowiednim
przygotowaniu
tkanek, za pomocą specjalnego urządzenia, uzyskany
w ten sposób tłuszcz zostaje wstrzyknięty do tkanek
twarzy w miejsca o dobrym
unaczynieniu. Ważne jest,
by tkanki pobrać jak najdelikatniej, a następnie podać
w rejony, które zapewnią
wgojenie materiału, stosując
mikrometodę przeszczepu.
Zabieg przeprowadzany jest
w znieczuleniu ogólnym w
warunkach ambulatoryjnych. Jest mało inwazyjny,
już po kilku godzinach pacjent wraca do domu. W
ciągu dwóch tygodni mogą
występować obrzęki czy niewielkie zasinienia.
Jeżeli brak nam własnej
tkanki tłuszczowej, możemy przeprowadzić leczenie
preparatami REGENERIS
– osocza bogatopłytkowego,
które pobudzi nasze uśpione komórki macierzyste do
pracy, w wyniku czego także
uzyskamy poprawę objętości
tkanek i ich odmłodzenie.

FOTO: MATERIAŁY ARTPLASTICA

Twarz to nasza wizytówka. Nic więc dziwnego, że pragniemy, aby jak najdłużej była młoda. Z wiekiem jednak traci jędrność,
pojawiają się zmarszczki, zmienia się owal twarzy. Jest jednak na to sposób: przeczep tłuszczu wraz
z komórkami macierzystymi, dzięki którym skóra staje się młodsza.

Przeszczepionym tłuszczem możemy
skorygować wszystkie rejony twarzy...

...wypełnić bruzdy i zmarszczki,
poprawić owal twarzy...

...w efekcie twarz staje się
młodsza i piękniejsza

Moda

Mężczyzna elegancki
WERONIKA BULICZ

Z męskim strojem wiąże się wiele stereotypów. Najczęściej taki, że mężczyźnie jest wszystko jedno, co na siebie włoży.
Nic bardziej mylnego. Szczecinianie zaczęli dbać o siebie. Robią zakupy w lokalnych sklepach albo szukają ubrań za granicą.
Najelegantsi szyją na zamówienie, choć tych jest niestety najmniej. Po pierwsze dlatego że drożej, po drugie mniej jest krawców.
FOTO: PAWEŁ SMOLIŃSKI
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G

arnitur uszyty na
miarę jest idealnie
dopasowany, nie nosi
śladów maszynowych szwów.
To precyzyjna ręczna robota,
którą wprawne oko rozpozna z
daleka. Każdy zaś może zauważyć jego niezwykły, najwyższy
chyba poziom elegancji, dodający mężczyznom klasy.
– Manekin nie ma kształtu,
całe serie w fabrykach są szyte
taśmowo, na jedną sylwetkę –
opowiada „Prestiżowi“ Jan Andrzejewski, szczeciński krawiec.
– A przecież każdy wygląda
inaczej. Trzeba ściągnąć miarę
i odpowiednio wykroić krzywizny, żeby np. klapy marynarki
nie rozchodziły się. Jestem w
stanie rozpoznać ręczną robotę
nawet w telewizji, gdy oglądam
mężczyzn występujących w garniturach – chwali się z uśmiechem.
Andrzejewski wie, co mówi.
To jeden z ostatnich klasycznych krawców tzw. starej daty.
– Kiedy zaczynałem praktykę jako krawiec, klientów nie
brakowało – opowiada Andrzejewski. – W sklepach nie było
towaru i codziennością było
szycie garnituru u krawca.
Potwierdza to pan Marian Jagodziński, który także zajmuje
się krawiectwem męskim w naszym mieście. W tej chwili jest
już na emeryturze i zajmuje się
głównie poprawkami. – Rzadko
zdarza mi się szyć garnitury,
mężczyźni wolą kupować je w
salonach – mówi Jagodziński.
Mistrzowski warsztat
Obaj krawcy przyjechali do
Szczecina pod koniec lat 50. z
okolic Lichenia w Wielkopolsce. – Tam razem uczyliśmy się
u przedwojennego poznańskiego krawca – wspomina pan Jan.
– To był fach godny podziwu,
prawdziwa sztuka.
W latach 60. rozpoczęcie pracy w zawodzie krawca nie następowało od razu po ukończeniu
szkoły. – Najpierw przez pięć
lat doskonaliłem umiejętności – opowiada Andrzejewski.
– Świadectwo Izby Rzemieślniczej uzyskałem w 1963 roku, a
swój zakład otworzyłem dopiero w 1968.

Krawiec pracował od tamtej
pory i, jako ekspert, szkolił i egzaminował kolejnych uczniów.
Przyznaje jednak, że takich jak
on jest niewielu, ale nowych już
nie będzie.
– Zdarzały się osoby, które
chciałem wyszkolić w fachu,
nauczyć szyć garnitury – wspomina krawiec. – W dzisiejszych
czasach wszyscy chcą osiągnąć
wiele szybko i jak najmniejszym
kosztem – dodaje. Od kilku lat
pan Jan nie egzaminował nikogo w zakresie męskiego krawiectwa.
Słabnące
zainteresowanie
wykonywaniem tego zawodu to
wynik jego trudności, bo uszycie garnituru to niełatwa i wymagająca sztuka.
– Muszę przyznać, że powstające obecnie zakłady czy pogotowia krawieckie niewiele mają
wspólnego z tym, czym sam się
zajmuję – opowiada Andrzejewski.
Konieczna jest
cierpliwość
Obecnie garnitur szyty na
miarę to wyrób ekskluzywny.
Nie każdy może sobie pozwolić na przyjemność posiadania
takiego. Na idealnie skrojony
strój potrzeba nie tylko odpowiednich funduszy, ale też dużo
czasu i cierpliwości. Uzyskanie
odpowiedniego efektu wymaga
kilku, co najmniej trzech, a czasem pięciu i więcej przymiarek.

Uszycie
garnituru
to niełatwa
i wymagająca
sztuka
Cała praca krawca i czas poświęcony przez klienta będą
miały sens wyłącznie wtedy,
gdy do uszycia stroju zostaną
wykorzystane wysokiej jakości
materiały. – Używam tylko dobrych tkanin i dodatków sprowadzanych z Belgii – opowiada
Andrzejewski.
To popularna w świecie kra-

wieckim marka Scabal. Materiały tej marki zachwycają
wyszukanymi wzorami, wśród
których naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, bo wszystkie już na pierwszy rzut oka są
świetnej jakości. – Proponuję
klientom próbki tej firmy, bo
mają w czym wybierać – zapewnia krawiec. – Inne, jeśli
mają ciekawszy wzór, bywają
kiepskie i łatwo się gniotą, nie
można nadać im odpowiedniego kształtu – ocenia. Materiały, jakich w tej chwili używa
krawiec, kosztują od 300 zł za
metr, a najdroższe w cenniku
przekraczają 5 tys. zł.
Wybór materiału i dodatków
– guzików, taśm, podszewek –
ma największy wpływ na cenę
garnituru. W zależności od tych
elementów i kroju, jaki wybierze klient, strój może kosztować
naprawdę dużo.
Nic więc dziwnego, że klientami pana Jana są bogaci ludzie.
– Szyję dla prawników, lekarzy,
właścicieli różnego rodzaju firm
– opowiada.
Jednak każdy mężczyzna potrzebuje eleganckiego stroju, a
taki jest niewątpliwie indywidualnie dobrany garnitur. Dodatkowo, odwiedzając krawca,
możemy sobie pozwolić na
odrobinę ekstrawagancji. Jan

Andrzejewski z dumą pokazuje szyty właśnie przez siebie
smoking. Wygląda bardzo ele-

Uzyskanie
odpowiedniego
efektu wymaga
kilku, co najmniej
trzech, a czasem
pięciu i więcej
przymiarek
gancko i oryginalnie. Klapy i
szwy spodni zostały wykończone sprowadzanym specjalnie
z Austrii jedwabiem. – To na
specjalną okazję. Szyję go na
ślub dla pewnego prawnika –
uśmiecha się krawiec. Jako strój
codzienny taka kreacja mogłaby
wzbudzać różne reakcje, ale nie
można smokingowi ujmować
elegancji – tej nie brakuje mu w
najmniejszym stopniu.
Andrzejewski przyznaje, że
dopiero teraz może pozwolić
sobie na szycie pięknych ubrań.
– W PRL szyłem dużo, zapotrzebowanie było ogromne, w
zakładzie zatrudniałem sześć
osób – wspomina. – Ale mogłem tylko pomarzyć o materia-
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ma też wyrywać nas z szarości.
Podobnie jak kobiety, mężczyźni też mogą bawić się modą.

nie wspominając o sklepach
projektantów: Tommy’ego Hilfigera, Ralpha Laurena czy La-

Moda z zagranicy

łach tak delikatnych i pięknych,
z jakich szyję teraz – opowiada
z satysfakcją.
Nowe spojrzenie
Panowie Jagodziński i Andrzejewski to jedni z ostatnich
przedstawicieli tego zawodu w
Polsce. Spotyka się za to domowe małe pracownie krawieckie,
gdzie krawcowe zajmują się
głównie poprawkami lub szyciem strojów dla pań.
– Czasami przychodzą panowie – opowiada Agnieszka, która od ośmiu lat zarabia, szyjąc w
domu. – Zazwyczaj jednak chcą
coś przerobić: skrócić, zwęzić
lub naprawić zniszczoną garderobę. Szyję głównie dla kobiet,
nie umiałabym uszyć garnituru
– dodaje.
Oddzielną kategorię stanowią projektanci, którzy także
ukierunkowani są na kobiety.
Z wyjątkami. Arkadiusz Prajs,
zdolny szczeciński projektant,
wymyśla ubrania zgodne z najnowszymi trendami, ale raczej
w stylu sportowym. Jak wyjaśnia, preferuje „modę ulicy”.
– Uważam, że szczecińska ulica jest zbyt szara. Mężczyznom
brakuje odwagi, żeby podążać
za trendami – ocenia Prajs.
Dlatego też sam jest otwarty,
nie narzuca swoich pomysłów.
– Zawsze zaczynam od rozmowy z klientem na temat jego
upodobań i potrzeb. To on ma
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czuć się dobrze w swoich ubraniach – przekonuje projektant.
Ostateczny wynik jest rodzajem
kompromisu między panującą
modą a indywidualnymi wymaganiami i gustem. W atelier projektanta można znaleźć
gotowe stroje jego projektu, a
także skorzystać z jego profesjonalnej pomocy i poradzić się w
kwestii stylu.
U projektanta jednak nie
można zamówić garnituru –
eleganckie stroje nie są jego
domeną. – Nie zajmuję się tym.
Nigdy nie uczyłem się tego typu
krawiectwa męskiego i wiem, że

W PRL
mogłem
tylko pomarzyć
o materiałach
tak delikatnych
i pięknych, z jakich
szyję teraz
raczej nikt już się tego nie uczy.
To trudne i skomplikowane zajęcie – przyznaje Prajs.
Najbardziej trendy męski strój codzienny to obcisłe
spodnie, dopasowana koszulka,
krótka kurtka lub dopasowana
marynarka. Ważny jest też kolor. Moda codzienna, sportowa, jaką proponuje projektant,

Większość mężczyzn korzysta z gotowych rozwiązań,
które są też najszybsze. Chodzą do szczecińskich sklepów,
gdzie można znaleźć większość
polskich marek odzieżowych
i znaczną część zagranicznych.
Bardziej wymagający w poszukiwaniach wyjeżdżają poza
Szczecin. Niewątpliwym udogodnieniem dla eleganckiego
szczecinianina jest bliskość
Berlina. W niemieckiej stolicy znajdziemy znacznie więcej
marek – zarówno tych na każdą kieszeń, jak i największych
światowych projektantów.
– W Szczecinie nie znajduję
wszystkich moich ulubionych
producentów, np. Zary, Esprit,

Podobnie
jak kobiety,
mężczyźni
też mogą
bawić się
modą
coste – twierdzi szczecinianin
Marcin Zamaro, dyrektor jednego z oddziałów Citibanku.
Wybiera Berlin z kilku powodów. – Firmy, których produkty
mogę znaleźć w naszym mieście, jak Nike, Quiksilver czy
Benetton, oferują tam znacznie
szerszy asortyment i, co najbardziej zdumiewające, w dużo

Moda

Piotr Droński

korzystniejszych cenach – zaznacza Zamaro.
Z podobnych względów
Berlin już od wielu lat wybiera
Piotr Droński, właściciel biura
nieruchomości Baszta.
– Uważam, że strój jest naszą
wizytówką – podkreśla. – Ubierając się elegancko, okazuję szacunek swoim klientom, współpracownikom i na co dzień
bliskim oraz rodzinie – twierdzi
Piotr Droński. Podczas zakupów wybiera marki Versace,
Gucci i Boss. To właśnie w Berlinie zaopatrzył się w niezbędne
koszule. – Długo szukałem dobrze skrojonych koszul, nie jest
łatwo na takie trafić. Kiedy znalazłem je w sklepie Gucciego,
wziąłem od razu kilka, ile było
w tym rozmiarze – śmieje się.
Podstawą sukcesu podczas
wybierania garderoby i dodatków jest dobieranie ich do tego,
co już mamy w szafie. – Zawsze
zwracam uwagę, czy nowy zegarek, krawat lub koszula będą
pasowały do reszty mojej garderoby – opowiada Droński.
Sam klimat miasta i charakterystyczna „moda ulicy”
stwarzają idealne warunki do
poszukiwania własnego stylu.
– W Berlinie wystarczy spojrzeć na przechodniów i od razu
czuje się, że tu liczy się indywidualizm – zachwala zalety tego
miejsca Zamaro.
Każdy znajdzie w Berlinie coś
dla siebie – w popularnych butikach szczególnie warto zrobić
zakupy podczas sezonowych
wyprzedaży. – W tym czasie
z pełną premedytacją uzupełniam swoją garderobę, zarówno elegancką, jak i sportową –
opowiada z uśmiechem Marcin
Zamaro.

– Uważam, że strój jest naszą
wizytówką. Podczas zakupów
wybieram marki Versace, Gucci
i Boss.

Arkadiusz Prajs

– Nigdy nie uczyłem się tego
typu krawiectwa męskiego. To
trudne i skomplikowane zajęcie.

Marcin Zamaro

– W Berlinie wystarczy spojrzeć na przechodniów i od razu
czuje się, że tu liczy się indywidualizm.
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Efekt motyla
DARIA PROCHENKA

Metamorfoza to nie tylko zmiana wizerunku zewnętrznego, ale również sposób na lepsze życie prywatne i zawodowe. To intensywny,
indywidualnie dopasowany trening, przynoszący niesamowite rezultaty – którego przykładem jest Karolina Świder, finalistka konkursu
Metamorfoza, organizowanego przez radio Szczecin.fm oraz firmę szkoleniową Profi Biznes Group, przy współpracy z magazynem „Prestiż“.
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S

pośród kilkunastu
zgłoszeń wybrana
została Karolina –
kobieta po trzydziestce, matka dwóch synów (3-letniego
Kacpra i 7-miesięcznego
Karola), obecnie na urlopie wychowawczym, która
chciała nie tylko poprawić
swój wizerunek zewnętrzny, ale także rozwinąć swoje
umiejętności interpersonalne, autoprezentacyjne, a w
szczególności przygotować
się do kolejnego etapu swojego życia – powrotu po około czteroletniej przerwie do
pracy zawodowej.

Dzięki tym
spotkaniom
stałam się też
bardziej otwarta,
odważna, optymistycznie nastawiona
do świata i radośniejsza
–Trening z Karoliną to
kilkanaście spotkań po 2-4
godziny, podzielony na sześć
etapów. Pierwszy etap to „Poznaj samą siebie”. W tej części Karolina pracowała nad
poczuciem własnej wartości
i skuteczności. Odkryła swoje mocne strony oraz nauczyła się niwelować niedoskonałości.
– To, co było dla Karoliny ważnym elementem, to
praca nad asertywnością.
Na tym etapie najważniejsze
jest zaakceptowanie siebie,
zrozumienie, że „Akceptacja siebie jest odmową bycia swoim wrogiem”, a to na
pewno udało się Karolinie –
mówi Sylwia Majewska, specjalistka z zakresu kreowania
wizerunku.
– Przede wszystkim zajęcia pozwoliły mi poznać
samą siebie, przypomnieć mi
to, na czym kiedyś mi bardzo
zależało, a o czym zapomniałam w ferworze codziennych
absorbujących obowiązków

i szczytniejszych celów –
wspomina Karolina.
Drugi etap to trening
umiejętności
interpersonalnych,
prezentacyjnych
(praca z kamerą), emisja
głosu, etykieta biznesowa,
savoir-vivre oraz umiejętności potrzebne do pracy
zawodowej. Na tym etapie
Karolina na bazie testów
i ćwiczeń rozwijała wiele
umiejętności potrzebnych
w życiu prywatnym i zawodowym, dających poczucie
pewności siebie. – Zajęcia
pokazały mi, nad czym jeszcze muszę dużo popracować,
np. nad własną asertywnością, nad gestami, nad umiejętnością ignorowania krytyki destrukcyjnej. Wszystko
to na pewno będzie dla mnie
bardzo przydatne podczas
poszukiwania pracy, a może
nawet zakładania własnej
działalności gospodarczej i
nawiązywania kontaktów z
potencjalnymi klientami –
mówi Karolina.
Zajęcia pomogły jej też
odblokować
wewnętrzny
strach przed prowadzeniem
samochodu. – Mimo tego,
że od 10 lat mam prawo jazdy, nigdy nie odważyłam się
wsiąść za kierownicę – wspomina. – Dzięki tym spotkaniom stałam się też bardziej
otwarta, odważna, optymistycznie nastawiona do świata i radośniejsza – dodaje.
Trzeci etap to spotkanie
z Izabelą Mark, specjalistką
od zdrowego żywienia i diety. Iza po dokładnym wywiadzie opracowała specjalnie
dla Karoliny dietę (dieta dla
kobiety karmiącej). W trakcie tego okresu regularnie
kontrolowała jej postępy.
„Manual osobisty” to praca z Dominiką Żołyńską, stylistką i wizażystką. Ten etap
to praca nad wizerunkiem
zewnętrznym, który musi być
spójny z pierwszym etapem.
– Naszą pracę rozpoczęłyśmy
od analizy kolorystycznej,
dzięki której wybrałyśmy
barwy harmonizujące z odcieniem cery, włosów, oczu
i podkreślające urodę –
wspomina Dominika.

Karolina Świder przed metamorfozą...

...i w trakcie sesji zdjęciowej
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Przygotowanie sesji:
Sylwia Majewska
(Profi Biznes Group)
Zdjęcia: Adam Fedorowicz
Wizaż: Dominika Żołyńska
Fryzura: Salon Indygo
Specjalne podziękowania
dla Niny Kaliszczak z salonu
Caterina za udostępnienie
ubrań do sesji
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Karolina jest zimą, więc
najpiękniej
wygląda
w
chłodnych, nasyconych kolorach oraz kontrastowych
zestawieniach barw i zdecydowanych wzorach.
Karolina była posiadaczką
długich i grubych, zwykle

Zrelaksowana
i piękniejsza
kobieta to
szczęśliwsza
mama i żona
związanych w koński ogon
włosów. – Takie uczesanie
nie podkreślało ładnego
owalnego kształtu twarzy
i dlatego zdecydowałyśmy
się na dość radykalną zmianę. Skracając włosy do linii
brody i unosząc ich końcówki, nadałyśmy fryzurze
lekkości i nieco figlarnego
wyglądu, który świetnie
pasuje do uśmiechniętej i
pogodnej Karoliny – opowiada Dominika.
Pomogła w tym wizyta w
Studio Indygo i stylizacja
włosów przez panią Elżbietę. Ostatnim etapem była
wizyta w Salonie Caterina i
dobór garderoby przez Ninę
Kaliszczak do sesji zdjęciowej dla „Prestiżu”.
Karolina stanęła na wysokości zadania i profesjonalnie pozowała do zdjęć,
czego dowodem są doskonałe fotki. – Czuję się teraz
pewniej i odważniej, gdy
„otrzymałam” swój nowy
wygląd, na którym teraz z
przyjemnością można „zawiesić oko”. Była to niesamowita przygoda, która
zmieniła moje życie – obecne, ale myślę, że też moje
życie w przyszłości. Teraz
wiem, że oprócz tego, że
jestem mamą i żoną, muszę
pamiętać także o swoich
przyjemnościach i potrzebach, które są bardzo ważne
dla mnie. Bo zrelaksowana i piękniejsza kobieta to
szczęśliwsza mama i żona
– dodaje ze śmiechem.
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W Szczecinie znów dojrzeją róże
PROGRESSteron zawita już drugi raz w tym roku do Szczecina. Jesienna edycja imprezy odbędzie się podczas pięciu weekendów
w październiku i listopadzie. Jego uczestniczki będą mogły np. odbyć warsztaty jogi, malowania czy poznać tajniki doboru garderoby.
ozwojowy Festiwal dla Kobiet
PROGRESSteron, jest organizowany z
myślą o kobietach aktywnych, które chcą się rozwijać.. To projekt kierowany
do kobiet, które nie tylko
nie boją się zmian, ale właśnie ich pragną i potrzebują.
Jego formuła – intensywne
spotkania podczas weekendów, ogrom zajęć, warsztatów, dyskusji – pozwala
zgłębić sposoby ogólnie pojętego poznawania i wyrażania
siebie na różnych poziomach i
w różnych dziedzinach życia.
Dzięki PROGRESSteronowi
kobiety mają niepowtarzalną
szansę, żeby poznać tajniki
swojej psychiki i seksualności, rozwinąć wszechstronne

R

Kraków
tel. 511 183 555
ódz
tel. 668 351 916
Poznan
tel. 501 467 936
Rzeszów
tel. 605 981 118
Szczecin
tel. 500 052 900
Warszawa
tel. 514 322 066
Wrocaw
tel. 695 464 970

plakat_progressteron_final.indd 1

zainteresowania. Tym razem formuła festiwalu rozszerza się, od
tej pory będą tworzyły go dwie
marki. Pierwszą jest znana już
forma PROGRESSteron Inspiracje. Na nią składają się warsztaty rozwojowe: psychoedukacja,
działanie, samoobrona, praca z
ciałem, praca z głosem, taniec,
plastyka, muzyka, twórczość,
edukacja, wychowanie, zdrowie,
wizerunek. Zajęcia trwać będą
po 90 lub 180 minut. Podczas
jesiennej edycji, w ramach Inspiracji, wśród wielu warsztatów
będziemy mogły wybrać np. taichi czy odbyć warsztaty jogi jako
idealnego leku na stres. Chętne
panie poznają tajniki odpowiedniego doboru garderoby i
nauczą się sztuki malowania na
tkaninach. Spotkania w ramach
Inspiracji będą miały miejsce

w weekendy 16-18 i 24-25 października 2009 r.
Drugą, nową marką festiwalu
będzie PROGRESSteron Relacje.
W ramach tych spotkań odbędą
się warsztaty psychoedukacyjne polegające na zdobywaniu
umiejętności osobistych, wzbogacających nasze życie i związki z
innymi ludźmi. Dowiemy się, co
zrobić, by uwierzyć w siebie i swój
potencjał, w jaki sposób budować
zadowalające relacje z bliskimi
osobami. Warsztaty pomogą zorientować się, jak żyć świadomie i
brać odpowiedzialność za własne
decyzje. To, co wydaje się oczywiste, może wcale nie być takie
łatwe. Warsztaty jedno- lub dwudniowe i odbędą się 7-8, 14-15,
21-22 listopada 2009 r.
wb
Dokładny program na
www.magazynprestiz.com.pl
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Kolorowo I PUNKOWO
Nazwa formacji BiFF pochodzi od angielskiego określenia „cios” i w przypadku tej energetycznej muzyki
jest w pełni uzasadniona. Z kompozycji tej grupy bije pozytywna moc – wystarczy posłuchać.
iFF to formacja Ani
Brachaczek i Hrabiego Fochmana znanych
z zespołu Pogodno. W projekcie
wspiera ich „najlepsza sekcja
rytmiczna w kraju”, czyli Jarek
Kozłowski (Mitch & Mitch,
eks-Pogodno) i Michael Pfeiff
(Pogodno).
Sami muzycy swój styl nazywają onirycznym punkiem. To
co usłyszymy na płycie „Ano”,
można nazwać koktajlem wybuchowym. Piosenki BiFF-a
to połączenie brzmień rockandrollowych z big-beatem
i glamrockiem, dosłodzone
melodyjnym popem i pikantnie doprawione ironicznymi
tekstami.
Zespół pojawił się ponad rok
temu podczas festiwalu w Opolu w czerwcu 2008 roku. Tam na
koncercie Premiery zaprezentowali utwór „Ślązak”. Piosen-

B

ka do tej pory przysporzyła im
wiernych fanów, którzy śledzą
uważnie poczynania muzyków
na scenie alternatywnej. Krytycy wróżą im szybką karierę,
a Ania Brachaczek odpowiada
na pytania „Prestiżu”.
Prestiż: Jak powstał BiFF?
Czy już podczas opolskich
Premier było wiadomo, że
formacja będzie nagrywać
płytę i rozwijać działalność?
Ania Brachaczek: BiFF powstał już w 2003 roku, gdy
spotkałam się z Hrabią Fochmannem. Zaczęliśmy robić
razem piosenki. Pomagał nam
Michał Pfeiff. Część piosenek,
które wtedy powstały, weszła
na płytę „Pielgrzymka psów”
Pogodno, ale na szczęście
część z nich zostawiliśmy sobie na naszą płytę. Koncertowaliśmy z tym materiałem od
trzech lat, a dwa lata temu we-

szliśmy do studia i zarejestrowaliśmy go.
– Co było z piosenką „Ślązak” po koncercie Premier?
Jakie były reakcje publiczności?
– Po koncercie na opolskich
Premierach pojawiło się parę
propozycji
wydawniczych,
koncertowych. Ale do popularyzacji piosenki przyczyniła
się raczej radiowa Trójka niż
telewizyjny festiwal. I to dzięki
emisji w radiu „Ślązak” zaistniał i jest rozpoznawalny.
– Jaka jest płyta „Ano” i kto
będzie jej słuchał?
– Płyta „Ano” jest bardzo
różnorodna. Jest świetnie wyprodukowana. A ja nie mam
dystansu, żeby powiedzieć, czy
jest fajna, czy niefajna. Jest na
niej dużo rockandrolla, ale jednocześnie miłosnych wyznań.
Ogólnie: szaleństwo!
wb

FOTO: ROBERT CERANOWICZ

KONKURS
BIFF
Wygraj jedną z 5 płyt
formacji BIFF
Wejdź na
www.magazynprestiz.com.pl
i odpowiedz na
proste pytanie.
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Dlaczego chcesz być gruba?
To tytuł książki napisanej przez szczeciniankę Dorotę Sanecką. Autorka odkrywa w niej, dlaczego często,
mimo ciężkiej pracy i wielkich chęci, nie udaje nam się schudnąć.

REKLAMA

zabrać się za odchudzanie
skutecznie – podkreśla Sanecka.
Książka jest ciepła i dowcipna, a czytelnicy będą
tym bardziej przekonani
do proponowanych metod,
że poradnik jest wynikiem,
między innymi, własnych
doświadczeń autorki. wb

FOTO: ARCHIWUM DOROTY SANECKIEJ

P

– W mojej książce pokazuję, dlaczego, mimo marzeń o szczupłej sylwetce,
w dalszym ciągu jemy za
dużo, dlaczego „rzucamy
się na jedzenie” i nie potrafimy utrzymać diety.
Wyjaśniam mechanizmy,
a jednocześnie przedstawiam sposoby, jak w końcu

Muzyka
świata na
Zamku
S

zczecin Music Fest
już za nami, ale to nie
koniec muzycznych
atrakcji w tym roku. Koncertem
Omar Sosa Quartet rozpoczął się
tegoroczny cykl Morze Muzyki.
Omar Sosa to utalentowany
pianista i kompozytor jazzowy,
którego występy są uświetnieniem najlepszych festiwali na całym świecie. Tym bardziej cieszy
fakt, że muzyk odwiedził Szczecin i zagrał niepowtarzalny koncert na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. W wieczornej
scenerii, wśród oświetlonych
fasad budynku, stworzył się niezwykły nastrój. Pogoda sprzyjała
muzykom i publiczności.
Zgodnie z zapowiedzią pianista wraz z zespołem zagrał energetyczną mieszankę różnych
stylów. Było przede wszystkim
etnicznie. Tradycyjne ubiory
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roblem nadwagi
i otyłości jest bardzo powszechny.
Często kłopoty zaczynają
się w dzieciństwie, czasem
narastają już u dorosłych.
Zawsze jednak wiążą się z
poczuciem winy i braku samoakceptacji.
Dorota Sanecka pracowała jako instruktor terapii uzależnień. Odkryła,
że mechanizmy nadmiernego, prowadzącego do
nadwagi jedzenia, można
przełożyć na mechanizmy
uzależnienia od alkoholu.
Dzięki temu opracowała
i prowadzi w tej chwili w
Szczecinie Trening Kontroli Jedzenia, którego program stał się inspiracją do
powstania poradnika „Dlaczego chcesz być gruba?”.

członków zespołu, pieśni wykonywane w afrykańskich dialektach czy wykorzystywane instrumenty dawały egzotyczny efekt.
Przez kolejne utwory przewijały
się rytmy afrykańskie przeplatane elementami muzyki latynoskiej. W kompozycjach Sosy
było słychać melancholijny blues
i mocną perkusję (kilka solówek
na tym instrumencie zachwyciło
publiczność). Całości zaś dopełniały fortepianowe improwizacje Sosy, którego gra świadczy
o wielkim talencie.
Cykl Morze Muzyki jest kontynuacją zeszłorocznego Morza
Przygody. Organizuje je portal
Koncerty.com. W zeszłym roku
wystąpili m.in. Take 6, w tym
czekają nas jeszcze dwa koncerty.
Wystąpią Youn Sun Nah z Korei
oraz Moya Brennan z Irlandii.
wb
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Imprezy
Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń
WERONIKA BULICZ

Do słuchania

40 lat Słowianina
Tej jesieni szczecińscy fani rocka będą
usatysfakcjonowani. Z okazji 40-lecia
Domu Kultury Słowianin w amfiteatrze
odbędzie się koncert, którego długo nie zapomnimy. Legendy muzyki przyjadą na tę
okoliczność z całej Europy. Zagrają m.in.:
słynna węgierska grupa Omega (koncertowali w Słowianinie 35 lat temu), czeski
Olympic, jeden z najpopularniejszych zespołów w Czechach, oraz
legenda polskiego rocka grupa TSA. Koncert poprowadzi Piotr
Baron z radiowej Trójki.
Amfiteatr, 18 września, godz. 18

Plus Tennis Music Festival
Jeszcze do 19 września można uczestniczyć w muzycznej uczcie po sportowych
emocjach – czyli w festiwalu Plus Tennis
Music Festival. Czekają nas występy Soul
Catchers & Yolanda Graves grających mieszankę soul, bluesa i jazzu. W piątek wystąpi Kapela ze Wsi Warszawa, awangardowo aranżująca ludowe melodie. Ostatnim
koncertem będzie występ Boney Fields & The Bone’s Project – czeka
nas wyśmienita mieszanka rocka, soulu, bluesa i jazzu.
Korty tenisowe, do 19 września, po rozgrywkach turnieju
tenisowego

Jane Jackson śpiewa gospel
Dla miłośników tego rodzaju muzyki i
nie tylko w klubie Delta w Dąbiu wystąpi
Jane Jackson. Artystka pochodzi z RPA i
jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek gospel w Wielkiej Brytanii. Na co dzień
śpiewa w największym londyńskim kościele chrześcijańskim – King’s Way International Christian Center. Usłyszymy pieśni w
stylu black gospel i modern-pop gospel.
Klub Delta, 20 września, godz. 18

Sprostowanie
W poprzednim numerze „Prestiżu”, w artykule „Bardzo
mokre boogie”, popełniłam błąd, przypisując Robertowi
Owensowi członkostwo w zespole Faithless. Robert Owens
jest wokalistą house`owym.
Weronika Bulicz
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Janusz Radek
Koncert „Dziwny ten świat – opowieść
Niemenem” Janusza Radka odbędzie się 23
września na Zamku Książąt Pomorskich.
Artysta obdarzony jest niezwykle silnym
głosem i tym razem postanowił zmierzyć
się z repertuarem Czesława Niemena.
Utwory Niemena są same w sobie historią
polskiej muzyki. Tytułowa opowieść Radka ma za zadanie przypomnieć ponadczasowe wartości i uświadomić
publiczności, jak wielkie pokłady wrażliwości może w nas wyzwolić
taka podróż sentymentalna. Nie ma to być jednak podróż odtwarzająca dokładne brzmienia, ale ukazująca interpretacje Janusza Radka.
Zamek Książąt Pomorskich, 23 września, godz. 18.30

Urodziny Kafe Jerzy
Popularny klub Kafe Jerzy obchodzi w
tym roku już siódme urodziny. Z tej okazji odbędzie się niepowtarzalna dwudniowa impreza. W piątek wystąpi Atrakcyjny
Kazimierz z zespołem. To projekt, który w
1993 roku zainicjował Rafał Bryndal. Od
tamtej pory w składzie formacji występowali m.in. Kayah, Wojciech Waglewski i
inni. W sobotę Kafe Jerzy nadal będzie świętować i w ramach imprezy
Discopodobne zobaczymy rewię taneczną RISING STARS REVUE.
Kafe Jerzy, 25 i 26 września, godz. 19

Drugie urodziny „Środka miasta”
Mijają dwa lata, odkąd cykliczna impreza w Brama Jazz Cafe „Środek miasta”
wdarła się na mapę kulturalnych wydarzeń
w Szczecinie. Z tej okazji czeka nas czterodniowa impreza z mnóstwem atrakcji.
Pierwszego dnia pojawią się brzmienia
w stylu old school oraz przegląd szczecińskich teledysków. Następne dni to m.
in. energetyzująca muzyka Cybula i Manolo, pokaz kolekcji Darii
Salamon z Fanfaronady, a także pokaz zdjęć Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.
Brama Jazz Cafe, 1-4 października

Humor Krzysztofa Daukszewicza
Znany satyryk i jednocześnie utalentowany muzyk od lat bawi publiczność swoimi prześmiewczymi tekstami. Jego recital
to połączenie satyry na aktualne wydarzenia z inteligentnymi piosenkami i żywym
udziałem publiczności. Spotkania kabaretowe z Krzysztofem Daukszewiczem to już
tradycja szczecińskiej jesieni – od ponad
pięciu lat artysta odwiedza nas w okolicach października.
Filharmonia Szczecińska, 11 października, godz. 20

Katarzyna Groniec w Filharmonii
Jedna z bardziej oryginalnych postaci polskiej sceny, utalentowana aktorka i
piosenkarka, od lat najlepiej odnajduje się
w piosence aktorskiej. Wielokrotnie brała
udział w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu, 12 lat temu była jego laureatką. Premiera recitalu „Listy Julii”, z którym artystka wystąpi w Szczecinie, miała
miejsce podczas tegorocznej edycji wrocławskiego przeglądu. Wkrótce ukaże się również płyta pod tym samym tytułem.
Filharmonia Szczecińska, 18 października, godz. 19

Do oglądania

Maraton czeskich komedii w Multikinie
Widzowie już od dawna znają formułę
nocnych maratonów filmowych Multikina. Tym razem spędzimy noc z czeskimi
komediami, które polscy widzowie kochają ponad wszystko. Nic dziwnego, czeskie
kino jest pełne ironii, ale niepozbawione
optymizmu. W maratonie zobaczymy
„Butelki zwrotne” Jana Sveraka, „Obsługiwałem angielskiego króla” Jiriego Menzla oraz, po raz pierwszy przed
polską premierą, „Do Czech razy sztuka” Jana Hrebejka.
Multikino, 18 września, godz. 22

„Tuwim zaczarowany” w Teatrze Polskim
Kabaret Czarny Kot Rudy zaprasza na
wieczór kabaretowy ze skeczami, piosenkami i wierszami legendy międzywojnia
– Juliana Tuwima. W programie zabawa
słowem i konwencją… „ekscentryczny dekadentyzm i dekadencki ekscentryzm, frywolna elegancja i elegancka frywolność”. W
Teatrze Polskim czeka nas porządna dawka
niepokornej klasyki, którą po prostu trzeba znać.
Teatr Polski, 18 września, godz. 21.30

Baśniowe niedziele

REKLAMA

Klub XIII Muz oraz Bajkowy Teatr
Otwarty i Kabaret Otwarty zapraszają na
niedzielne spotkania z baśniami Andersena. 20 września będzie można zobaczyć
„Latający kufer”, a 27 września „Czerwone
buciki”. Twórczość baśniopisarza jest pełna
wielkich dzieł i uniwersalnych prawd o życiu, jakie wciąż przekazujemy dzieciom, i
nadal cieszy się popularnością.
Klub XIII Muz, 20 i 27 września, godz. 14

Imprezy
Nowy sezon w Operze na Zamku

„Moyo Mickybo” w Teatrze Małym

W październiku inauguracja nowego sezonu artystycznego w Operze. Tymczasem
w konkursie zostało wyłonione hasło, mające promować Operę w tym roku. Brzmi
przewrotnie: „Opera na Zamku – muzyka
warta zobaczenia”. Na dobry początek 3
października odbędzie się koncert z okazji
Międzynarodowego Dnia Muzyki. Wystąpi
Chór ZUT oraz Orkiestra Opery na Zamku. Od 9 do 11 października
publiczność szczecińska będzie miała kolejną okazję, żeby zobaczyć
głośny musical „Rent”.
Opera na Zamku, 3, 9-11 października

To spektakl nagrodzony na 41. przeglądzie Kontrapunkt przed trzema laty. Wyróżniony został Grand Prix, czyli Wielką
Nagrodą Publiczności. Nic dziwnego, to
spektakl pełen pozytywnej energii i nadzwyczajnego humoru. Moyo i Mickybo
mieszkają w Belfaście, a rzecz dzieje się
w latach 70. Na scenie jest tylko dwóch
aktorów, którzy obok głównych bohaterów wcielają się w szereg
innych postaci.
Teatr Mały, 3, 4 października, godz. 19

Spotkania

„Chory z urojenia” w Teatrze Współczesnym
Trochę klasyki w wydaniu Teatru
Współczesnego. „Chory z urojenia” to
ostatnie dzieło francuskiego mistrza farsy
– Moliera. Jak zwykle u tego komediopisarza jest i słodko (bo bardzo zabawnie), i
gorzko (bo obnaża wady ludzkiej natury).
Rzeczywistość ośmieszana przez Moliera
jest uniwersalna i ponadczasowa.
Teatr Współczesny, 3, 4, 9 października, godz. 18;
10-11 października, godz. 17
REKLAMA

Pekao Szczecin Open
Dla miłośników sportowych emocji.
Mimo że turniej trwa już w najlepsze, to
przed jego widzami w ostatni weekend
największe wydarzenia – 18 września zobaczymy ćwierćfinały, 19 – półfinały i
wreszcie w niedzielę 20 września finał Pekao Szczecin Open. To widowisko warte
uwagi. W tych samych dniach odbędzie się
Turniej Gwiazd oraz Pioneer Kids Open – turniej dla dzieci. Wydarzeniem będzie też Turniej Deblowy Dziennikarzy – 19 września.
Korty tenisowe przy al. Wojska Polskiego 127, 14-20 września

Międzynarodowe Targi Nieruchomości
Propozycja dla zainteresowanych kupnem domu czy działki lub po prostu lubiących wiedzieć co dzieje się na rynku
nieruchomości. Na początku października
w hali MTS odbędą się XIV Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji.
Organizatorzy zapowiadają, że wśród ofert
większość będzie z naszego województwa
oraz że możemy spodziewać się wielu propozycji z Wybrzeża, na którym rynek ostatnio bardzo się rozwinął. Targi co roku gromadzą wielu wystawców i licznych zwiedzających (rok temu było około czterech
tysięcy osób).
Hala MTS, 3, 4 października, godz. 10-17

Sport

MISTRZOWIE
jadą na Baję
Na szczeciński rajd BAJA zgłosiło się już prawie 20 załóg. Wśród nich pojawi się między innymi najbardziej znany polski rajdowiec
Krzysztof Hołowczyc oraz Czech Miroslav Zapletal, wicelider w klasyfikacji Pucharu Europy Centralnej. Hołowczyc był piąty
w tegorocznym Dakarze, a Zapletal siódmy. Zapowiada się więc wielkie widowisko.

Z

FOTO: MATERIAŁY ORGANIZATORA

Z okazji rajdu BAJA ukaże się specjalny dodatek „Prestiż
Baja” będący jednocześnie oficjalnym przewodnikiem po rajdzie. Magazyn zawierający praktyczne informacje na temat
zawodów, będzie dostępny w wybranych punktach dystrybucji „Prestiżu”, a także na terenie miasteczka rajdowego.

decydowałem się na
start w Szczecinie,
bo uważam, że warto
wspierać takie przedsięwzięcia.
Piękne okolice, ciekawe trasy, no
i fakt, że w dziedzinie rajdów terenowych wreszcie wchodzimy
do Europy – mówi „Prestiżowi”
Krzysztof Hołowczyc.
Rajdy Baja są organizowane
na całym świecie począwszy od
lat 60. Początek wzięły od wyścigów motocykli po bezdrożach
Kalifornii i Meksyku. Nazwa
pochodzi od Baja California,
czyli jednego z meksykańskich
stanów, położonego na Półwyspie Kalifornijskim. W Polsce
gości po raz pierwszy. To nie
wszystko. Szczecińska impreza
będzie jednocześnie piątą rundą
Rajdowych Mistrzostw Polski
Samochodów Terenowych oraz
siódmą rundą Pucharu Europy
Centralnej. Zawodnicy będą

więc zdobywać cenne punkty do
klasyfikacji.
– Dzięki staraniom lokalnych
pasjonatów zawody zostały wpisane do kalendarza imprez międzynarodowych – mówi Michał
Kaczmarczyk, współorganizator
imprezy. – Oprócz zawodników
z Polski należy się spodziewać
zgłoszeń z całej Europy chociażby ze względu na kolejne eliminacje.
Zawodnicy będą podzieleni
na klasy. Wystartują więc seryjne
samochody terenowe z niewielkimi modyfikacjami oraz przerobione samochody terenowe.
Ścigać się też będą quady oraz
motocykle.
Rajd potrwa trzy dni. W piątek 25 września załogi pojadą
odcinek superspecjalny o długości 6,7 km, który wyłoni listę
startową. Główne zawody odbędą się w sobotę i niedzielę. Załogi przejadą ponad 500 km po
terenie gmin Police i Dobra.
Dla kibiców organizatorzy
przygotowali mnóstwo atrakcji.
Oprócz punktów widokowych,
skąd będzie można podziwiać
rajd, warto zajrzeć do miasteczka rajdowego, które stanie w pobliżu toru kolarskiego.
W miasteczku szczecińscy dealerzy pokażą nowe samochody,
stanie też scena muzyczna, będą
pokazy wschodnich sztuk walki
i wiele innych atrakcji.
– Jeśli impreza uzyska pozytywną opinię obserwatorów z
FIA, Szczecin ma szansę gościć
w przyszłości najlepszych kierowców świata w rajdach terenowych, startujących m.in. w
Dakarze, i będzie to impreza cykliczna – dodaje Kaczmarczyk.
imj
Więcej na: www.baja-polska.pl
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Sport
POCZET SZCZECIŃSKICH
OLIMPIJCZYKÓW

Róża DATA-PTAK
Absolwentka szczecińskiej WSP. Wioślarka, olimpijka
z Montrealu (1976), gdzie – w ósemce – zakończyła udział
w IO na 7. miejscu.
Dzisiaj prowadzi klub fitness. Jest wiceprezesem
Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka oraz kierownikiem sekcji szermierczej MKS „Kusy”.
Trenerka (1980-1992) w klubach wioślarskich SKS „Czarni” i AZS w Szczecinie.
Urodzona 3 lutego 1955 roku w Grudziądzu. Jej przygoda ze
sportem trwała dziewięć lat (1970-1979). Od początku związana była z klubem KKW „Wisła” Grudziądz. Podopieczna
Ryszarda Świerczyńskiego, Zdzisława Tokarczyka (klub)
i Ryszarda Kocerka do IO w Montrealu, a po 1976 roku Ryszarda Piszczorowicza i Ryszarda Kocha.
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Róża Data-Ptak była czterokrotną mistrzynią Polski
w czwórce podwójnej (1979), ósemkach (1973-1975) i wicemistrzynią kraju w czwórkach podwójnych (1977-78)
i ósemkach (1972); dwukrotną brązową medalistką w jedynkach (1977-1978). Trzykrotnie była także uczestniczką
mistrzostw świata: w Lucernie (1974) w ósemce zajęła 6.
miejsce, w Nottingham (1975) też w ósemce – 8. miejsce,
a cztery lata później w Bled (1979) – 8. miejsce, tym razem
w czwórce podwójnej ze sternikiem.
Była uczestniczką Mistrzostw Europy kobiet w Moskwie
(1973), gdzie w ósemce zajęła 6. miejsce. Mistrzyni Sportu
zanotowała także udział w prestiżowych Międzynarodowych Regatach w ósemkach: Poznań (1973) – 3. miejsce,
rok później 1. miejsce, podobnie jak w Lucernie, Monachium i Wilnie (1975). Na najwyższym podium stawała też
dwukrotnie – w Ratzeburgu (1976) i w Mannheim. W regatach w Grunau wywalczyła 2. i 6. miejsce.
Dziś przygodę ze sportem wspomina z uśmiechem: –
Chciałam zdobyć medal olimpijski – nie udało się, ale sam
tytuł „olimpijczyka” jest marzeniem każdego sportowca i
cieszę się, że udało mi się go zdobyć. Sport był fantastyczną
przygodą. Dzięki jego uprawianiu zawarłam wiele przyjaźni
trwających do dziś.
(rp)

Sport

Fighterzy

w Szczecinie

Prawdziwa gratka dla wielbicieli boksu tajskiego. Na gali Iron Fist w walce wieczoru wystąpi
Mariusz Cieśliński, zawodowy mistrz świata w boksie tajskim.

M

w naszym kraju coraz większą
popularność.
– W Szczecinie mamy świetnych zawodników, mistrzów
świata i Europy, którzy do tej
pory nie mieli gdzie się zaprezentować. Stąd wziął się pomysł
na zorganizowanie tej imprezy – opowiada Marek Pawlak
z agencji Brand House.
Wszyscy fani, którzy pojawią się tego wieczoru w hali
SDS, obejrzą 10 walk. Oprócz
wspomnianej już walki wieczoru będzie można także
zobaczyć zawodników szczecińskiego Linke Gold Team –
Mariusza Linke, który rozegra
swoją pożegnalną walkę, Macieja Linke i Grzegorza Szotkowskiego. Dodatkowo walka

Artura Mulinowa, byłego mistrza świata w boskie zawodowym federacji WAA.
Oprócz samych walk kibice
będą mogli posłuchać muzyki
na żywo i podziwiać występy
tancerek. Zespół Quo Vadis
przygotował na tę okazję utwór
pod tytułem „Iron Fist”, który
jest także hymnem imprezy.
– Jeśli chodzi o oprawę

gali, to możemy zapewnić, że
będzie to mocne wydarzenie
– mówi Jakubowski. – Nasze
doświadczenie związane z organizowaniem imprez oraz
wyobraźnia i przede wszystkim budżet pozwalają nam
na zrobienie czegoś, czego
w Szczecinie jeszcze nie było.
Więcej na www.ironfist.com.pl
imj
FOTO: MATERIAŁY ORGANIZATORÓW

ariusz Cieśliński to
prawdziwa legenda polskiego Muay
Thai – cieszy się Krzysztof
Jakubowski z agencji Brand
House. – Jesteśmy przekonani,
że walka Cieślińskiego, który
zmierzy się z ubiegłorocznym mistrzem Europy Gruzinem Levanem Kavelashvili,
zrekompensuje widzom brak
kontuzjowanego szczecinianina Marcina Parchety. Dodatkowym smaczkiem jest to,
że Mariusz także pochodzi
z okolic Szczecina.
Gala Iron Fist odbędzie się
26 września w Hali SDS. Zobaczymy walki zawodników
Muay Thai oraz MMA (Mixed
Martial Arts), które zdobywają
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Kronika Prestiżu

Swojsko na herbatce izbowej

FOTO: MATERIAŁY ORGANIZATORA

Dariusz Więcaszek - prezes PiG (po lewej)
i Marek Sztark – pełnomocnik prezydenta
ds. ESK 2016 w stylowych cylindrach
rozpoczęli Herbatkę

styczny Jutrzenka, goście siedzieli przy drewnianych ławach,
a wśród potraw królowały wiejskie wędliny, żurek czy pierogi.
Gościom zaserwowano także
atrakcje sceniczne. Był kabaret
Koń Polski, po nim koncert
muzyki disco polo, a na finał
szczeciński zespół Mopi.
imj

Deweloperzy Janusz Korzeniewicz
(pierwszy z prawej) i Piotr Tomaszewicz

Nareszcie stały adres!
tałe klientki długo czekały na ten butik. W
końcu udało się! Od
września szczecińską projektantkę
Yuliyię Babich można odwiedzać
nie tylko w wirtualnym świecie.
Na otwarcie butiku przy Deptaku Bogusława licznie przybyli
jej przyjaciele i znajomi, także z
branży mody. Obejrzeli mini pokaz najnowszej kolekcji i zwiedzali salon. Udało się także od razu
coś sprzedać. Na szczęście! dp

Pierwszy prześmiewca szczecińskich bankietów Dariusz Staniewski
z Kuriera Szczecińskiego (po lewej) w towarzystwie Tomasza
Kowalczyka – zastępca redaktora naczelnego i jego żony Doroty

Mirosław Sobczyk, prezes drukarni
Zapol w rozmowie z Dariuszem
Wieczorkiem (po lewej), szefem
zachodniopomorskiego SLD

Wesoły turniej

S

FOTO: TOMASZ SZYMULA

Fotograf, Krzysztof Ked Olszewski (XIII muz)
zainteresowany twórczością projektantki

Prestiż na pokazie reprezentowała
Maja Holcman
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Od prawej: Anna Lichota (futra - Imperial)
i Anna Karbowińska (Max Mara)

Magdalena Tarasiuk
i Dariusz Więcaszek wręczają dyplom
Piotrowi Podembskiemu z PKO BP

o stałej ekipy gwiazd,
które na pamięć znają
drogę na pole golfowe w Binowie dołączyły nowe.
Obok Krzysztofa Materny, Roberta Rozmusa, Piotra Gąsowskiego i Mateusza Kusznierewicz
w tym roku na głównym turnieju
„Worlds golfers Polands Championship 2009” pojawili się Andrzej Grabowski i panowie z
Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Dzięki niem przez kilka dni rozgrywek było bardzo wesoło, także poza sceną.
dp

D

Mateusz Kuśnierewicz realizuje
się nie tylko na wodzie

FOTO: BEBA

P

rzedsiębiorcy, dziennikarze i politycy licznie przybyli na tradycyjną herbatkę Północnej Izby
Gospodarczej, która odbyła się
w nowej siedzibie – Willi Lentza
przy al. Wojska Polskiego.
Tegoroczne spotkanie miało
piknikowy i swojski charakter.
Przygrywał zespół folklory-

FOTO: GRZEGORZ SKORNY

Kronika Prestiżu

Oblężenie Binowa
T

łoczno i ciasno było na polu golfowym, gdy zjechali
się uczestnicy turnieju o Puchar Prezesa Zarządu
Banku Handlowego w Warszawie SA. Z ponad 950
osób, które tego dnia odwiedziły Binowo Park, aż 92 osoby to
gracze. Goście przyjechali z całej Polski. Ci którzy nie mogli
równać się ze sportowcami, zorganizowali sobie turniej dla
początkujących. Mniej aktywni mogli odpocząć na rodzinnym pikniku lub skorzystać z dobroci słońca. W tym dniu
pogoda rozpieszczała.
dp

Rozdanie nagród jest zawsze
powodem do uśmiechu

Jeden ze sponsorów turnieju
Zbigniew Łopiński, właściciel
Volkswagen Kołacz Łopiński

Słodko i pluszowo Sekrety i tajemnice
korpusu
O

FOTO: SŁAWOMIR BOREK

statni weekend wakacji był wyjątkowy dla Dagmary
Bogackiej i Marcina Iskry, którzy właśnie wtedy postanowili przyjąć sakrament małżeństwa w katedrze pw. św.
Jakuba Apostoła w Szczecinie. Młoda para zamiast kwiatów przyjmowała słodycze i pluszaki, które później przekazała do domów dziecka.
Tuż po przyjęciu weselnym Dagmara i Marcin polecieli na miesiąc
miodowy. Spędzą go na egzotycznym Mauritiusie.
dp

Państwo młodzi tuż po błogosławieństwie rodziców

Wystawę otworzył Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego gen.
broni Zdzisław Goral. W ceremonii wziął udział także prezydent Szczecina Piotr Krzystek

uż od dziesięciu lat żołnierze z Niemiec, Danii i Polski wraz ze swoimi rodzinami tworzą w Szczecinie
międzynarodową społeczność wojskową. W ciągu
tej dekady dołączyli do nich przedstawiciele kolejnych ośmiu
krajów. Z okazji jubileuszu wojskowi uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili kilka swoich sekretów. Można je poznać dzięki
wystawie zdjęć „Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni
w ośmiu odsłonach” otwartej w Galerii Prezydenckiej w Urzędzie Miejskim. Wernisaż był tylko jednym z etapów obchodów
10-lecia. Główne uroczystości odbędą się 19-20 września na
Wałach Chrobrego.
dp

J

Oczepiny, kawalerowie polują na krawat pana młodego
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FOTO: JAROG

Od lewej; Marcin Kaczyński, dyrektor Centrum Korporacyjnego w Szczecinie,
Tadeusz Tomasik, Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim,
Henryk Przybylski, Dyrektor Regionu Zachód, Sławomir Piński, dyrektor pola golfowego

Kronika Prestiżu
ółnocna Izba Gospodarcza
tradycyjnie na sportowo
pożegnała lato. Przedsiębiorcy przed jesiennym sezonem
mogli wyżyć się na boisku, kopiąc piłkę. Nie nudziły się także dzieci, które mogły wziąć
udział w konkursach futbolowych i zabawach.
dp

P

NASI wyróżnieni
FOTO: JAROG

Pożegnanie lata

a szczecińskim wernisażu Grand Press Photo 2009 można było
spotkać dwóch wyróżnionych
fotoreporterów „Głosu Szczecińskiego”. Marcin Bielecki został
doceniony za zdjęcie w kategorii
Sport, na którym młodzi mieszkańcy starej kamienicy oglądają
mecz reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Andrzej Szkocki zachwycił
jury fotografią w kategorii Życie
codzienne, przedstawiającą bezdomnego śpiącego na placu Lotników na swoich butach, żeby mu
ich nie ukradziono.
dp

N
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Impreza szczególnie przypadła do gustu
dzieciom przedsiębiorców, dla nich było
najwięcej atrakcji

Meksykański Amor
w Szczecinie
o tej pory myślała, że historie miłosne można znaleźć jedynie
na kartach „Baśni tysiąca i jednej nocy”. Ale tym razem miłosna strzała Amora przeznaczona była dla niej. Aleksandra
Koś, doktor filozofii, fotograf i pilot wycieczek zagranicznych, swego
Adama, czy raczej – Federica Israela Alcaraza Velasco (wziętego dziennikarza prasowego), „upolowała” w odległym, malowniczym Meksyku
– u podnóża znanego z przygód Don Kichota, regionu La Manchy . Ich
interkontynentalne zaloty, a potem randki, trwały rok, aż do 5 września,
kiedy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Warpnie powiedzieli sobie „tak”. Po hiszpańsko-polsko-angielskiej ceremonii zaślubin odbyło się wesele na statku pasażerskim „Odra Queen”. Toastów, tańców,
„gorzkich buziaków”, prezentów oraz przepysznych potraw, serwowanych przy dźwiękach meksykańsko-ukraińsko-białorusko-żydowskich
pieśni (takie korzenie kulturowe posiadają państwo młodzi) w wykonaniu słynnych Malczików, nie było końca.
jg

Jeden z bohaterów wieczoru Marcin Bielecki zebrał
mnóstwo pochwał Andrzej Szkocki nie ma oporów
by udzielić wywiadu w ekstremalnych warunkach
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D

Iwona Górewicz, znana szczecińska śpiewaczka operowa, z partnerem
i Bożena Modzelewska z Klubu Polskiego Towarzystwa Racjonalistów w Szczecinie
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Autorka Joanna Giza w towarzystwie
eksperta ds. rozwoju terytorialnego,
wykładowcy, architekta i artysty malarza
dr Wojciecha Kłosowskiego

Malcziki w towarzystwie świadka pana
młodego, filozofa, antropologa kultury,
kierownika Zakładu Filozofii Kultury US,
prof. Jerzego Kochana

„Jeszcze ryżem sypną na szczęście…”

magazyn szczeciński

