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dy dwa lata temu ukazał się pierwszy numeru 
„Prestiżu”, gazeta była dziełem sześciu par piszących 
rąk, dwóch par oczu zaprzyjaźnionych fotoreporte-

rów i grafi ka, który nie spał po nocach, żeby numer 
był na czas w drukarni. 
Minął rok, redakcja pęczniała, a wraz z nią gazeta. 

Pod koniec ubiegłego roku pojawiło się koszalińskie wy-
danie „Prestiżu”, potem bardziej nowoczesna strona internetowa, 
a nawet ofi cjalny magazyn rajdowy „Prestiż Baja”. 

Mimo zmian pozostaliśmy nadal grupą zaprzyjaźnionych osób, 
które z takim samym zapałem i mnóstwem energii przygotowują 
kolejne numery.

A wszystko dla was, drodzy czytelnicy. 
Wy jesteście dla nas najważniejszą inspiracją. Dziękujemy za 

to, że jesteście i czekacie na kolejne wydania. Dla was także stara-
my się wychodzić poza ściany redakcji i poznawać was osobiście. 
Przykładem tego może być impreza swappingowa zorganizowa-
na 10 października. Tak duża frekwencja potwierdziła, że impre-
zy tego typu są potrzebne i że chętnie przyłączacie się do spotkań 
z nami. Obiecujemy już niedługo ponownie zaskoczyć was no-
wym pomysłem. A tymczasem, żeby wasze emocje nie opadły, 
z okazji drugich urodzin „Prestiżu” zapraszam do udziału 
w urodzinowym konkursie. Jeśli chcecie napisać nam, co myślicie 
o „Prestiżu”, a przy okazji wygrać wspaniałe nagrody, zajrzyjcie 
od razu na stronę 10.

Jednak nie tylko urodziny są dla nas ważne w tym miesiącu. 
Wręcz przeciwnie! Jak zawsze szukamy ciekawych szczecinian 
i opisujemy ich historie. Wśród nas są osoby, które pochodzą 
z całkowicie innych kultur. Jak radzą sobie w naszym mieście? 
Jak spędzają czas i jak czują się w klimacie, odmiennym od tego 
w którym wcześniej żyli? 

Na stronie 18 przeczytacie o losach niezwykłych szczecinian. 
Jak tu trafi li? Najczęściej powodem była... miłość. Także za swo-
ją miłością trafi ł do nas Evan Maloney, dziennikarz i pisarz. 
Jego pierwsza powieść powstała dzięki inspiracji Szczecinem. 
Czekamy na piewsze wydanie. Debiut za sobą mają już wydaw-
ca komiksów Szymon Holcman i twórcy portalu Stopklatka. 
Rodowici szczecinianie odnoszą sukcesy nie tylko u nas. 
Najpierw było niszowe hobby, które dzięki ich determinacji 
i pasji stało się dochodowym biznesem.

 O takich sprawach zawsze będziemy pisać dla was. Możecie na 
nas liczyć!
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oanna Tyszkiewicz, dziennikarka PR Szczecin oraz 
Daria Prochenka, redaktor naczelna magazynu „Prestiż” 
co tydzień, zapraszają panie na dwugodzinny program, 

który porusza wiele kobiecych tematów. – Mamy pomysły na kilka 
kolejnych lat – śmieje się Tyszkiewicz. – Panie uwielbiają być na bie-
żąco w wielu dziedzinach, począwszy od błahych tematów co nosić 
w danym sezonie, na poważnych życiowych poradach kończąc 
– dodaje.

Ich gośćmi są eksperci z dziedziny mody, zdrowia i urody, a tak-
że psycholodzy czy wykładowcy. – Obok porad kulinarnych nie 
zabraknie także praktycznych porad motoryzacyjnych czy tech-
nicznych. Przecież kobiety nie tylko ograniczają się do siedzenia 
w kuchni – mówi Prochenka. – Na pewno będziemy także gościły  
osoby uprawiające sporty ekstremalne. Oby dwie Mamy dużo ener-
gii i nie potrafi my usiedzieć w miejscu, dlatego na pewno program 
będzie dynamiczny i każda pani znajdzie coś dla siebie – dodaje.

„Babskiej rzeczy” można słuchać w każdą sobotę od godziny 14 
do 16. – Co tydzień rozdajemy słuchaczkom mnóstwo prezentów. 
W kolejnym programie na pewno także pojawią się konkursy ze 
wspaniałymi nagrodami – zachęcają redaktorki.

br

 

Wydarzenia

J

restiż” jako dynamicznie rozwijające się lokalne pismo 
został dostrzeżony przez ogólnopolskiego giganta 
i odpytany, o receptę na udany biznes na trudnym rynku 

mediów. W czasach, gdy wiele tytułów kieruje się w stronę serwi-
sów internetowych, są pisma, które nie narzekają na brak czytelni-
ków. Wśród nich jest „Prestiż”. – W ogólnopolskich pismach life-
style’owych występują te same twarze: warszawscy aktorzy, ludzie 
z telewizji, paru sportowców. My pokazujemy lokalne gwiazdy 
i lokalnych celebrities i widzimy, że jest duże zapotrzebowanie na ta-
kie informacje – wyjaśnił w wywiadzie Michał Stankiewicz. 

Oprócz informacji o szczecińskim wydaniu Stankiewicz zdradził 
także kilka szczegółów dotyczących koszalińskiej wersji „Prestiżu”, 
który na rynku jest już prawie rok. – W Koszalinie, podobnie jak 
w Szczecinie, naszą sieć rozpowszechniania tworzą dobre restaura-
cje, kawiarnie, salony urody, gabinety lekarskie, biura nieruchomo-
ści, kancelarie prawne, salony samochodowe, teatry, dobre kina, do-
bre hotele. Są to bowiem miejsca, w których bywają nasi czytelnicy. 
Wybraliśmy właściwie, bo miesięcznik rozchodzi się w ciągu nieca-
łych dwóch tygodni – mówi.

Oprócz wywiadu ze współwłaścicielem „Prestiżu” w artykule „Jak 
zarabiać na lokalnej prasie” znalazły się porady ekspertów i innych 
właścicieli wydawnictw prasowych. Wydawcą „Prestiżów” jest Fabry-
ka Słowa, właścicielami są Michał Stankiewicz i Tomasz Chaciński. 
Wkrótce na rynku ma się ukazać trzeci tytuł.            br
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„RZEPA” o Prestiżu

Radio 
o babskich rzeczach 

Audycja radiowa „Babska rzecz” od października pojawiła się 
w ramówce Polskiego Radia Szczecin na fali 92 FM. 

Dziennik „Rzeczpospolita”, jedna z najbardziej opiniotwórczych 
i poczytnych gazet w kraju, poświęcił miejsce „Prestiżowi”. 

W jednym z poniedziałkowych działów „Dobra Firma”, tj. części 
„Rzeczpospolitej” poświęconej praktykom w biznesie, ukazał się 

wywiad z Michałem Stankiewiczem, współwłaścicielem magazynu. REKLAMA



Wydarzenia

asza redakcyjna ko-
leżanka Iwona Drąż-
kiewicz już wcześniej  

organizowała swapy. Powoli 
przymierzała się do kolejnego. 
Nieoczekiwanie pojawił się duży 
partner, portal stylio.pl, który 
zaproponował Prestiżowi współ-
pracę. 

Tak więc ruszyły przygotowa-
nia. –  Nie zastanawialiśmy się 
długo, ponieważ chcieliśmy po-
znać nasze  czytelniczki i zaprosić 
je do wspólnej imprezy - mówi 
Iwona, szefowa  działu marketin-
gu Prestiżu. Wystarczyło wybrać 
dość duży lokal, zrobić lokalną 
kampanię reklamową i zabrać się 
za szczegółowe przygotowania, 
takie jak zgromadzenie  wiesza-
ków, czy kupienie przekąsek. - Na 
kilka dni przed akcją  dołączy-
ły do nas dziewczyny z Media 
Dizajn, które też chciały wziąć  
udział w Ogólnopolskim Dniu 
Bezgotówkowej Wymiany Ciu-
chów - wspomina Drążkiewicz. 
Ruch wokół swapping party za-
czął się już dzień wcześniej, kie-
dy panie zaczęły przynosić swoje 
ubrania i opatrywać je metkami 
ze swoimi danymi. Następnie 
wszystkie ciuchy trafi ały na spe-
cjalnie przygotowane wieszaki. 
Jeszcze w sobotę rano ostatnie 
uczestniczki donosiły różne ele-
menty garderoby. I w końcu stało 

AKCJA
PRESTIŻU

N

NOWE ŻYCIE 
starych ubrań

Ogólnopolski Dzień Wymiany Ciuchów już za nami. W sobotę 10 października panie spotkały się się przy Deptaku Bogusława 
i wymieniły dziesiątki ciuchów. Oczywiście pod patronatem „Prestiżu”.

się. O godzinie 11 rozpoczęła się 
wielka wymiana ciuchów. Zrobi-
ło się gwarno i tłoczno. Wybór 
był imponujący. Na wieszakach, 
półkach i stołach zgromadzona 
została ogromna ilość ciuchów, 
butów i torebek, a także biżute-
rii. Panie wyszukiwały ciekawe 
swetry czy sukienki, po czym 
stając wyżej na schodach, gło-
śno wzywały osobę, której imię 
przeczytały na metce. Wszystkie 
wzajemnie sobie pomagały w 
namierzaniu kolejnych osób. Był 
szampan i słodycze, ale najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły 
się oryginalne kreacje. 

Chyba żadna osoba nie opu-
ściła swapu bez toreb pełnych 
„nowych” ciuchów. Część wy-
mieniała się ubraniami, jeśli zaś 
nie było takiej możliwości, panie 
bez problemów dogadywały się 
i dobijały targów. Dzięki temu 
wiele z nich, za niewielkie pie-
niądze, stało się właścicielkami 
upatrzonych ubrań i drobia-
zgów.

– Kupiłam dwie pary dżinsów 
i zamieniłam się na swetry – 
mówiła Martyna. – To naprawdę 
fajna akcja. 

Liczba, a także różnorodność 
uczestniczek przerosła najśmiel-
sze oczekiwania. Pojawiły się 
zarówno studentki, jak i kobiety 
biznesu. 

– Dla mnie impreza była bar-
dzo udana. Rozdałam lub sprze-
dałam prawie wszystkie swoje 
rzeczy – mówi zadowolona Iza-
bela Potocka, stylistka. 

Wielkie wejście miała Małgo-
rzata Jacyna-Witt, radna sejmi-
ku, która ledwo zdążyła na całą 
akcję. Ale spóźnienie okazało się 
bardzo szczęśliwe, ponieważ od 
razu znalazła chętną na swoją 
czerwoną aksamitną marynarkę. 

– Szkoda, że przyszłam tak 
późno – mówi pani Małgorzata. 
– Następnym razem będę punk-
tualna – dodaje.

Nie zabrakło także całej dam-
skiej części magazynu „Prestiż”. 
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Każda z nas ze swoimi „łupami” 
zadowolona wyszła z imprezy. 
– Choć początkowo nie potra-
fi łam nic dostrzec w tym tłu-
mie, po chwili znalazłam swoje 
perełki – wspomina Daria Pro-
chenka, redaktor naczelna „Pre-
stiżu”. – Mój swap zakończył się 
sprzedażą bluzeczki i sukienki 
i nabyciem garnituru oraz dwóch 
spódnic – dodaje szczęśliwa.

Organizatorem akcji, która ob-
jęła całą Polskę, był portal Stylio.
pl, a ogólnopolskim patronem 
„Glamour”. W Szczecinie patro-
nat medialny sprawował „Prestiż”, 
który jednocześnie został organi-
zatorem swappingu.                  wb

FOTO: BEBA

Frekwencja przerosła najśmielsze oczekiwania

Część pań wymieniała się ubraniami, jeśli zaś nie było takiej możliwości, 
panie bez problemów dogadywały się i dobijały targów
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Baby BOOM
Nie tylko za granicą coraz więcej znanych osób spodziewa się dziecka. Polskie gwiazdy szklanego ekranu także dbają o kontynuację rodów.

Maluszki pojawiły się w domu u aktorki Joanny Koroniewskiej czy modelki Karoliny Malinowskiej. Na rozwiązanie czekają jeszcze 
Sonia Bohosiewicz i Alicja Bachleda-Curuś. My nie musimy szukać tak daleko, ponieważ na szczecińskich ulicach 

także pojawiło się więcej ludzi z dziecięcymi wózkami.

zczeciński poseł Bar-
tosz Arłukowicz sie-
dem miesięcy temu po 

raz drugi został ojcem. – Urodzi-
ła nam się córeczka Lena– mówi 
poseł. Na spacery chodzi razem 
ze starszym bratem Kacprem 
oraz mamą. A tatuś? – Jak tylko 
jestem w Szczecinie, staram się 
poświęcić każdą chwilę – mówi 
Arłukowicz.

Tuż po Arłukowiczu tatą stał 
się też Piotr Krzystek, prezydent 
Szczecina. Jego córeczka Anna 
przyszła na świat 22 czerwca. – 
Od zawsze marzyłem, by mieć 
córkę o imieniu Anna, więc 
imię dziecka było moją decyzją 
– opowiada prezydent. Dziew-
czynka ma dwóch starszych bra-
ci i jest pogodnym, spokojnym 
dzieckiem. – Można powiedzieć, 
że po poprzednich doświadcze-
niach przy Ani odpoczywamy. 
Nie męczą jej kolki ani inne 
dziecięce dolegliwości.

31 sierpnia na świat przyszła 
także Konstancja Stankiewicz, 
córka dziennikarskiej pary Mag-
daleny i Michała Stankiewiczów. 
– Macierzyństwo to wspania-
łe doświadczenie, ale dobrze 

by było, gdyby ktoś wynalazł 
w końcu środek na kolki – śmie-
je się prezenterka TVP.

To nie koniec baby boomu. 
Mecenas Tomasz Milewski 
i jego żona Anna spodziewają się 
córki. Termin bliski, bo w poło-
wie października. – Wybraliśmy 
imię Hanna. Zastanawiamy się 
jeszcze nad drugim imieniem – 
zdradza „Prestiżowi” mecenas.

Wśród przyszłych rodziców są 
także poseł Arkadiusz Litwiński,  
i jego żona Agnieszka. – Mamy 
termin na 20 listopada – zdradza 
„Prestiżowi” poseł, który po raz 
drugi zostanie ojcem. Znają już 
płeć dziecka. – To synek – mówi 
dumnie Litwiński. – Ale co do 
imienia, jeszcze nie podjęliśmy 
decyzji – dodaje.

Imię dla swojego przyszłe-
go dziecka wybrali już senator 
Krzysztof Zaremba i jego żona 
Katarzyna.

– To będzie syn, a na imię 
będzie miał Maurycy – mówi 
Zaremba.  Termin porodu mają 
prawie identyczny jak Litwiń-
scy, bo raptem tylko dwa dni 
wcześniej.         dp/wb
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Piotr Krzystek, prezydent Szczecina z córką Anną

Mała Konstancja Stankiewicz z mamą Magdaleną

REKLAMA

14 / PRESTIŻ / PAŹDZIERNIK 2009



Wydarzenia

PAŹDZIERNIK 2009 / PRESTIŻ / 15

ała trasa podzie-
lona została na 24 
miesięczne odcinki. 

Z Trypolisu w północnej Afry-
ce do Przylądka Igielnego na jej 
południowym krańcu i ponow-
nie na północ do Algieru nad 
Morzem Śródziemnym.

– Kilkunastu liderów etapo-
wych kompletuje sobie czte-
roosobowe składy i pokonuje 
kolejne etapy podróży Kazimie-
rza Nowaka – tłumaczy Janusz 
Adamski. Swój udział łącznie 
zapowiedziało około 90 osób. 
Oprócz Polaków będą też Afry-
kanie mieszkający w Polsce i kil-
ka osób na stałe mieszkających 
w Afryce. – To naprawdę duże 
przedsięwzięcie – mówi Piotr 
Sudoł. – Jego celem jest przede 
wszystkim popularyzacja posta-
ci Kazimierza Nowaka, pozna-
nie Afryki i podróżowanie jako 
wartość sama w sobie – dodaje.

Nie jadą tam po to, żeby 
oglądać, lecz żeby poznawać. – 
Najważniejsze będą kontakty 
z ludźmi, których spotkamy na 
naszej drodze – mówi Zbyszek 
Sas. – Kazimierz Nowak poka-
zał, że dysponując podstawową 
wiedzą o kulturze i mentalności 
napotkanych ludzi i traktując ich 
z szacunkiem należnym każde-
mu człowiekowi, można zjednać 
ich życzliwość. Pomoc, na któ-
rą ze strony tych ludzi liczymy, 
będzie niezbędnym warunkiem 
sukcesu wyprawy – dodaje.

Szczecinianie w podróżowa-
niu mają ogromne doświadcze-
nie. Janusz Adamski w tym roku 
spędził w Afryce ponad trzy 
miesiące. Arek Ziemba, Zby-
szek Sas i Piotr Sudoł na rowe-
rach zjechali cały Madagaskar. 
Andrzej Ziółkowski w lipcu 2002 
roku samotnie przepłynął kaja-
kiem jezioro Bajkał na Syberii, 
a w 2007 roku odbył konno, pie-
szo i kajakiem podróż do pół-
nocnej Mongolii.

Afryka Nowaka
40 tysięcy kilometrów przez afrykańskie bezdroża. 17 państw. Test 
wytrzymałości ludzi i sprzętu. Czwórka szczecinian: Arek Ziemba, 
Piotr Sudoł, Zbigniew Sas i Janusz Adamski, którzy o swoich wcze-
śniejszych wyprawach opowiadali już na łamach „Prestiżu”, oraz An-
drzej Ziółkowski, specjalista w dziedzinie samotnych i nie tylko wy-
praw kajakowych.  Tym razem wezmą udział w dwuletniej afrykańskiej 
sztafecie rowerowej śladami podróżnika i  dziennikarza Kazimierza Nowaka.

Teraz chcą jak najwierniej 
odtworzyć podróż Nowaka, 
którą odbył samotnie non stop 
od listopada 1931 do listopada 
1936. - Tak więc będzie rower, 
wielbłąd, koń, łódź i piesza wę-
drówka – mówi Adamski.

Uroczysty start nastąpi z po-
znańskiego rynku 4 listopada 
(tak jak Kazimierz Nowak). 
Pierwszy libijski etap poprowa-
dzi Piotr Sudoł i Zbyszek Sas.

Janusz Adamski poprowadzi 
wyprawę na Ruenzorii w Górach 
Księżycowych (5109 m) i dalej 
górami wzdłuż Wielkich Jezior 
Afrykańskich. Potem prawdo-
podobnie 1000 km rzeką Kassai 
i Kongo przez dziewicze tereny 
równikowej dżunglii.

Więcej informacji o wyprawie 
na stronie www.afrykanowaka.
pl, na której od 4 listopada bę-
dzie prowadzona relacja on-line 
z przebiegu ekspedycji. 

dp

C

KAZIMIERZ NOWAK
Podróżnik, fotograf. W la-

tach 1931-1936 jako pierwszy 
człowiek na świecie przebył 
samotnie trasę przez konty-
nent afrykański z północy na 
południe i z powrotem (40 tys. 
km pieszo, rowerem, konno 
oraz czółnem). Pracował jako 
reporter w poznańskiej pra-
sie, a jednym z celów pod-
jęcia podróży przez Afrykę 
była chęć utrzymania rodziny 
z honorariów za relacje.
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Od lewej: Janusz Adamski, Zbigniew Sas i Piotr Sudoł
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... w Szczecinie mieszkał KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃ-
SKI znakomity poeta, autor „Wysp Szczęśliwych”?

lady jego bytności można dzisiaj odnaleźć w jego wier-
szach dedykowanych naszemu miastu, nazwie skweru, 
nazwie statku, ulicy, szkoły i, w końcu, w nazwie le-

gendarnego już Klubu 13 Muz, którą to nazwę wymyślił właśnie 
Gałczyński.

Do Szczecina pierwszy raz poeta przyjechał na spotkanie au-
torskie w grudniu 1947 roku, wtedy to, w głowie ówczesnego wo-
jewody Borkowskiego, zrodził się pomysł sproszenia do miasta 
sławnych literatów. Na apel wojewody odpowiedzieli pozytyw-
nie m.in. Jerzy Andrzejewski, Jan E. Osmańczyk, Wiktor Wo-
roszylski, Ewa Szelburg-Zarembina (pisarka z osiedlenia się w 
naszym mieście, zrezygnowała w ostatniej chwili)... Konstanty I. 
Gałczyński postanowił z propozycji skorzystać. Tym bardziej, że 
wojewoda obiecywał powołanie w Szczecinie tętniącego życiem 
ośrodka kulturalnego z teatrami, fi lharmonią, operą i prężnym 
wydawnictwem w tle. Gałczyński, wraz z żoną i córką oraz teścio-
wą sprowadził, się do Szczecina w maju 1948 roku. Z przydziału 
komunalnego miasta otrzymał klucze do przestronnej willi na 
Pogodnie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 17, gdzie mieszkał 
do sierpnia 1949 roku. 

Niejasne są powody wyjazdu literata ze Szczecina, ale zda-
niem szczecińskiej specjalistki od Gałczyńskiego Cecylii Judek 
brakowało mu kontaktu ze środowiskiem artystycznym, bo 
z „kulturalnych” planów wojewody Borkowskiego niewiele uda-
ło się zrealizować.

 
Ze Szczecinem wiąże się jednak tragiczna data w życiu Gał-

czyńskiego 3 czerwca 1949 roku poeta przeszedł zawał serca, nie-
prawdą jest jednak, że został w stanie krytycznym przewieziony 
do Warszawy. Dzisiaj wiemy, gdzie i w jakiej sali, szczecińskiego 
szpitala leżał. Po wyprowadzce w 1949 roku nigdy więcej nie 
przyjechał do naszego miasta. Zmarł cztery lata później. Zawsze 
jednak z czułością wspominał Szczecin, a już  po wyjeździe na-
pisał  jeszcze „Kantatę na uroczyste otwarcie nowej radiostacji w 
Szczecinie”.

Rafał Podraza

Czy wiecie, że...

Ś
REKLAMA

ROZWIĄZANIE KONKURSÓW Z NUMERU 09 (26)

Prezenty od Perfumerii Douglas wygrali: 
Elżbieta Brocka, Joanna Czaplicka
Krem Emolium ufundowany przez Apteki Zdrowie wygrali: 
Bogumiła Brzezińska, Kamil Słotwiński, Zbyszek Hryń
Płyty grupy BIFF wygrali: 
Artur Jagliński, Weronika Rataj, Remigiusz Kamiński
Aleksandra Bielicka, Agnieszka Perzyńska
Zwycięzców o odbiorze nagród poinformujemy drogą mailową.

Wygraj jedną z nagród ufundowanych 
przez Apteki Zdrowie Wejdź na 
www.magazynprestiz.com.pl 
i odpowiedz na proste pytanie. 

Do wygrania dermokosmetyki

KONKURS

Jeśli chcesz coś w sobie zmienić odwiedź 
Enklawa Day Spa i wygraj metamorfozę  

- nową  siebie! Pierwsze 20 Pań, które zgłoszą się 
do Enklawa Day Spa wezmą udział w programie 

Bądź piękna i pokochaj siebie!

KONKURS
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roszę pani, ale co też pani opowiada, że męż-
czyźni są trudni. Są tylko niemądre kobiety. 

A wie pani, z czego to się bierze? Z wychowania. Tak 
z WYCHOWANIA, z domu, z tego, co opowiadają matki, 

a im opowiadały ich matki. Kiedy się skończy ten Ciemnogród!!! 
Proszę pani, to się w głowie nie mieści. Ciągle powtarzam swojej córce, 

że kobieta i mężczyzna to partnerzy, a nie pan i służąca, albo odwrot-
nie: bizneswoman i fi rcyk w zalotach na utrzymaniu. Mamy XXI wiek. 
Ludzie, otwórzcie oczy, czasy się zmieniły.

– A co pan na nasze rozmowy? Widzę, że ma pan obrączkę na ręku.
– A ja widzę, że pani jest bardzo wścibska, ale wywołany do tablicy 

odpowiem. Babcia mawiała: pamiętaj synku, ładna miska jeść nie daje. 
Ty musisz w domu nosić spodnie. Więc nie jestem jedynie ładną miską, 
czyli tylko przystojnym facetem, ale też umiem zarobić na dom. W za-
mian chcę mieć np. wyprasowane i wyprane koszule. Moja żona nie 
pracuję. Jest z dziećmi w domu. To chyba uczciwy układ?

– No właśnie, a kto panu powiedział, że jak siedzi w domu, to nie 
pracuje? Z całym szacunkiem, pewnie babcia?

– Panie wybaczą, ale ta dyskusja jest jak dla mnie zbyt feministycz-
na. Jesteśmy w pociągu, mam swoją gazetę, nikt mi wprawdzie kapci 
nie przyniósł, ale pogrążę się w lekturze. Nie chce mi się słuchać tych 
wyzwolonych, żeby nie powiedzieć nawiedzonych fi lozofi i.

– Wie pan, oczywiście szanuje pańskie stanowisko, ale jak pana słu-
cham, to przypomina mi się pewna bajka Krasickiego, pt. „Mądry i głu-
pi”. To lepsze niż ta pańska gazeta. Chce pan posłuchać?

Mężczyzna z wyraźnym ożywieniem podniósł oczy znad gazety, da-
jąc wyraz, że słucha.

– Więc idzie to tak:
„Nie nowina, że głupi mądrego przegadał,
Kontent więc, iż uczony nic nie odpowiadał,
Tym bardziej jeszcze krzyczeć przeraźliwie począł,
Na koniec zmordowany, gdy sobie odpoczął, 
Rzekł mądry, żeby nie był w odpowiedzi dłużny:
Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny”.
O, to tyle chciałam panu powiedzieć.
Nagle mężczyzna, słuchający z dużą ciekawością i nieskrywaną sa-

tysfakcją, zaczął się śmiać.

Ach, 
ta życiowa 
mądrość…

Joanna Osińska, dziennikarka TVP

– No z czego pan się tak cieszy?
– Z tego, że gdyby zrozumiała pani ten wiersz, to nigdy nie przytoczy-

łaby go pani w tym momencie naszej rozmowy. Niech się pani zastano-
wi, kto tutaj jest próżnym i głośnym dzwonem?

Kobieta się zapowietrzyła i nerwowo zaczęła wiercić się w miejscu, 
jakby szukała stosownych słów na tę okoliczność, lecz widać było, że 
w głowie pustka. Cały przedział, rozumiejąc niezręczność sytuacji, 
tłumiąc dziki śmiech, schował się gdzie tylko mógł: w książki, gazety, 
umykający krajobraz za oknem. Mężczyzna, czując swoje zwycięstwo 
nad kobiecym puchem marnym, postanowił dokończyć dzieła. Konty-
nuował, a ciąg dalszy zaskoczył wszystkich.

– Tak się składa, że ja też znam bajki Ignacego Krasickiego. Myślę 
nawet, że czytałem je z większym zrozumieniem niż pani. Zresztą za-
raz się przekonamy:

„Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła.
Właśnie na ten czas, kiedy pacierze kończyła:
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
Mówiąc właśnie te słowa: »…i odpuść nam winy,
Jak i my odpuszczamy« – biła bez litości.
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności!”.
– Wiersz nosi tytuł „Dewotka”, a ja serdecznie współczuję pani przy-

szłemu zięciowi.
Mimo że do Szczecina zostało tylko 40 km, dusząc się ze śmiechu, na 

wszelki wypadek zmieniłam przedział…

Cytat na lepsze samopoczucie:
„Miłość jest jak muzyka, nie znosi fałszu. Na pewno ją usłyszysz”
(cytat z mojego kolegi)

Przepis na zająca, którego przyjacioły zjadły:
(zająca można kupić w sklepie z dziczyzną)
Zając, włoszczyzna (dość dużo), ziemniaki, ziele angielskie, sól, 

pieprz, kminek, olej

Zająca przemrozić, podzielić na porcje, zasypać marynatą z utartej 
włoszczyzny, oleju, ziela angielskiego, jałowca i kminku i sosu sojowego. 
Odstawić w chłodne miejsce na dobę. 

Przygotować żaroodporne naczynie, wykładając je połówkami ziem-
niaków (im starsze, tym lepsze, ale mogą tez być młode importowa-
ne) zroszonymi olejem i solą z pieprzem. Zająca w porcjach rozłożyć 
równomiernie na połówkach ziemniaków. Piec dość długo w niezbyt 
wysokiej temperaturze, do pełnej miękkości, polewając od czasu do 
czasu sosem z dna. Podawać z surówką z buraków ćwikłowych i sosem 
czosnkowym do ziemniaków.

Smacznego i do zobaczenia w następnej podróży!
Joanna Osińska
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My, szczecinianie
Różni ich prawie wszystko – pochodzenie, kultura i religia. Kurdowie, Panamczycy, Meksykanie, Żydzi, Cyganie. Łączą ich za to historie. 
Te o poszukiwaniu miłości, pracy, wolności. Niezwykłe przygody, długie podróże przez pół świata. Trudne, także ale i radosne chwile. 

No i ich finał, a właściwie odnalezione wspólne miejsce na ziemi. Oto historie niezwyczajnych szczecinian.

JOANNA GIZA
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całej Polsce Meksyka-
nów o takim nazwisku 
jest zaledwie kilku. 

Federico Izrael Alcaraz wziął so-
bie za punkt honoru połączenie 
krwi indiańskiej z polską. Mimo 
iż w Szczecinie mieszka zaledwie 
od kilku miesięcy, a od miesiąca 
jest szczęśliwym mężem szcze-
cinianki, już całkiem sprawnie 
dogaduje się w swojej łamanej, 
hiszpańskobrzmiącej polszczyź-
nie. Jednak najbliżsi: żona i syn 
żony ze zrozumieniem nie mają 
problemów. 

– O Meksyku marzyłam 
i śniłam od dawna – opowiada 
z półprzymkniętymi powie-
kami Aleksandra Łukaszewi-
cz-Alcaraz. – Po raz pierwszy 
przyszedł do mnie w postaci 
marzenia, gdy miałam 15 lat – 
w tym wieku w Meksyku urzą-
dza się dla dziewczynek uro-
czystość 15. roku życia, kiedy 
stają się symbolicznie kobietami. 
Ja też tak chciałam wejść w ten 
moment.  Wtedy jednak nie po-
jechałam. 

Udało się jej to siedem lat 
później. Niestety, poza piękny-
mi wspomnieniami przywiozła 
wówczas stamtąd rozczarowa-
nie i… syna. Dziś Szczepan, jej 
pierwszy syn z tego pierwszego 
małżeństwa, chodzi do gimna-
zjum. 

– Jednak wciąż coś mi mó-
wiło, że ten Meksyk na mnie 
nadal czeka. Po 15 latach zro-
biłam kurs pilota wycieczek za-
granicznych, zabukowałam lot 
oraz zorganizowałam wyjazd 
i pojechałam – opowiada Ola. 
– I to był odpowiedni czas, bo 
mój obecny mąż właśnie dwa ty-
godnie wcześniej zmienił pracę 
z dziennikarza na … recepcjoni-
stę w hotelu, do którego właśnie 
przywiozłam jako pilotka grupę 
polskich turystów. Federico był 

W

pierwszą osobą, którą spotkałam 
w Meksyku. Po prostu stał i na 
mnie czekał i... zakochał się od 
pierwszego wejrzenia... 

Aleksandra, jak to pełna wąt-
pliwości i obaw fi lozofk a, po-
trzebowała o wiele więcej czasu 
na uczucie. Choć już wtedy czu-
ła, że to tylko rozpaczliwa obro-
na. Kiedy więc nadszedł czas 
kolejnej wycieczki do Meksyku, 
postanowiła odszukać ukocha-
nego, który wcześniej obdarował 
ją talizmanem w języku Majów 
z zapisem swojej daty urodzenia.

 – Najwyraźniej wyrył się na 
moim ciele – wspomina Ola. – 
Przed naszym rozstaniem napisał 
na mojej skórze wiersz autorstwa 
Mario Benedetti, bym czekała. 
I nie mogłam nie czekać… 

Spotkali się więc ponownie. 
Pod koniec wycieczki stanęła 
z grupą w Playa Del Carmen 
na Jukatanie. Federico, gdy się 
o tym dowiedział, był w odległej 
części Meksyku. Wsiadł w sa-
molot i natychmiast przyleciał. 
Szukał jej, czekał pół dnia. I się 
doczekał. 

Najwięcej statków 
i Papież

Iwona Bruździńska z Fuadem  
Jommą nie musieli szukać się 
na końcu świata jak Federico 
i Aleksandra. Choć on też był 
z daleka, bo z Kurdystanu. 
Zaczęło się wręcz klasycznie. 
On był wykładowcą peda-
gogiki w Słupsku, ona stu-
dentką na tej samej uczelni. 
Różnica piętnastu lat. Nie od 
razu wiedzieli, że będzie to mi-
łość ich życia, bowiem obydwoje 

Przed naszym 
rozstaniem 
napisał na mojej 
skórze wiersz 
autorstwa Mario 
Benedetti, bym 
czekała

Carlos i Teresa
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należą raczej do nieśmiałych. 
Fuad pochodzi z syryjskiej czę-
ści Kurdystanu. Do Polski przy-
jechał w 1986 roku na studia. 
Najpierw był Gdańsk, przez 
chwilę Łódź, gdzie uczył się ję-
zyka polskiego, potem Słupsk, 
a od dwóch lat mieszka na stałe 
w Szczecinie, gdzie jest politolo-
giem i europeistą na Uniwersy-
tecie Szczecińskim. 

– Dla kogoś takiego jak ja, 
niezależnego politycznie i par-
tyjnie, życie i praca w Kurdy-
stanie są niemożliwe – wyjaśnia 
„Prestiżowi” Fuad. – Tam od lat 
rządy sprawuje jedno ugrupo-
wanie partyjne syryjskie, do któ-
rego wszyscy należą. A jeśli jest 
inaczej, nie mają czego szukać 
w Kurdystanie, bo ani nie dosta-
ną pracy, ani nawet nie dostaną 
się na studia. Dlatego od zawsze 
moim marzeniem było studio-
wanie i mieszkanie na kontynen-
cie europejskim blisko morza. 

W Polsce udało mu się zna-
leźć wszystko nie tylko wolność, 
pracę, ale i rodzinę. Z Iwoną 

ma roczną córeczkę Lorin, 
a z pierwszego małżeństwa czter-
nastoletniego Kaspra. Choć on 
jest niepraktykującym muzuł-
maninem, dzieci wychowuje 
w duchu chrześcijańskim.

Podobnie jak Fuad do Pol-
ski trafi ł też Carlos, rodowity 
Panamczyk. Carlos urodził się 
w nadmorskiej miejscowości 
Amirante, słynącej z upraw i 
eksportu bananów, jako jeden 
z siedmiorga rodzeństwa. Ro-

dzice byli związani z medycyną, 
dlatego gdy miał cztery lata, wy-
prowadzili się do stolicy, gdzie 
potrzebowano lekarzy. W 1979 
roku, jako jeden z trójki naj-
lepszych studentów Akademii 
Morskiej, dostał stypendium 
w Polsce. Długo się jeszcze wa-
hał, ale gdy dowiedział się, że za 
tą żelazną kurtyną Polska wła-
śnie zajmuje najlepsze miejsce 
w dziedzinie tonażu zbudowa-
nych statków, a co więcej – ma 
Papieża, przestał mieć wątpliwo-
ści. 23 sierpnia 1980 roku wraz 
z kolegą wsiadł do samolotu 
lecącego do Warszawy i wyru-
szył na studia budowy okrętów. 
Te same o których marzył i któ-
rych nie skończył jego ojciec. 

– To w sumie dzięki ojcu je-
stem dziś w Szczecinie – opo-
wiada. – To on najpierw przeka-
zał mi swoje marzenie, a potem 
jeszcze zabronił je realizować. 
To mi wystarczyło, by chcieć je 
spełnić – ironizuje. 

Polska przywitała go fatalną 
pogodą, piorunami, ulewą, wia-

trem. Potem było jeszcze gorzej, 
bo na lotnisko przyjechali po 
niego pijani członkowie Związ-
ku Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej. – Nie przestraszyłem 
się jednak, podjąłem wyzwanie, 
tym bardziej, bo trudne wyzwa-
nia mnie pozytywnie nastawiają 
do życia i aktywizują moje siły 
– opowiada po latach z uśmie-
chem.

Teresę Szuster poznał cztery 
lata później, w akademiku. Nie 
od razu zaiskrzyło. Po dwóch 
kolejnych latach byli już zako-
chani.

Szukają rodaków

Szczecin stał się ich małą oj-
czyzną. Federico był w Meksy-
ku wziętym dziennikarzem po 
studniach na UNAM-ie (Au-
tonomicznym Uniwersytecie 
Meksyku). Pracował w „Diario 
Transition” w Puebli i w „Mo-
nitorio Universal” w stolicy 
Meksyku. W Szczecinie właśnie 
zatrudnił się w Liceum nr 4 

Na lotnisko
po Carlosa
przyjechali 
pijani członkowie
Związku
Socjalistycznej
Młodzieży
Polskiej

Ola i Federico



jako lektor języka hiszpań-
skiego.

Polubił Szczecin. – Latem 
było mu za gorąco i nie mógł się 
nadziwić, że tak wcześnie słoń-

ce wstaje i tak długo jest jasno. 
Teraz jest mu za zimno, już mar-
znie i boi się zimy, choć bardzo 
chce zobaczyć  śnieg na żywo – 
opowiada o mężu Ola. – Dotych-
czas jadał prawie samo mięso, 
przede wszystkim wołowe, teraz 
– z miłości do mnie – je owoce 
i warzywa, powoli, w nie za du-
żych ilościach, ale wytrwale. 

Oczywiście brakuje mu roda-
ków. Podobnie jak Carlosowi, 
który zna tylko jeszcze jedne-
go Panamczyka mieszkającego 
w Szczecinie. Carlos i Tere-
sa mieszkali także w Panamie, 
przez pięć lat po ślubie. Przy-
wieźli stamtąd syna Daniela, 
a młodsza córka Karina przyszła 
na świat już po ich przyjeździe 
do Szczecina.

Więcej od nich kontaktu z oj-
czystą tradycją ma Fuad. Pewnie 
dlatego, że w Szczecinie mieszka 
około 30 Kurdów. Szczecińska 
grupa, z którą w stałym i cie-
płym kontakcie są Fuad z Iwoną, 
składa się z lekarzy, aptekarzy, 
wykładowców i kucharzy. Kur-
dowie lubią jeść i gotować. Tak 
więc robią leczo po kurdyjsku 
(z mięsem wołowym), naleśniki 
z kalafi orem, pastę z cieciorki, 
zupę z soczewicy czy potrawę 
z bakłażana. Nie mogą się też 
obejść bez kolendry. Niestety 
ze względu na niewielką popu-
larność tej kuchni w Polsce, na 
zakupy, degustacje i przeróżne 
kurdyjskie eventy muszą jeździć 
do Berlina, największego skupi-
ska Kurdów w Europie. 

– Z łezką w oku wspominam 
lata 80. w Polsce. Wtedy w sa-
mym Szczecinie było około 200 
Kurdów. To była mniejszość! 
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Mieliśmy nawet swój zespół lu-
dowy – opowiada Fuad. – Dziś, 
aby świętować nasze najważniej-
sze w roku święto, Nowy Rok, 
który przypada według kalen-
darza kurdyjskiego pierwszego 
dnia wiosny, czyli 21 marca, 
musimy wyjeżdżać z miasta albo 
wynajmować jakąś zwykłą knaj-
pę i ściągać elementy tradycyjne 
wraz z muzyką z Berlina.

Kościół tylko do chrztu 
i pogrzebu

Rzeczywiście duża mniejszość 
ułatwia kultywowanie tradycji. 
Wiedzą o tym Cyganie. Do Pol-
ski przywędrowali przedstawi-
ciele czterech grup. Polska Roma 
to potomkowie emigrantów 
z terenów Niemiec, najbardziej 
liczna grupa zamieszkująca całą 

Polskę, wędrująca taborami aż 
do lat 80., wśród których byli 
handlarze końmi, muzycy, we-
terynarze oraz kotlarze. Kolejna 
to Bergitka, czyli potomkowie 
osadników, zamieszkujący dziś  
tereny południowej Polski. To 
właśnie ich władze PRL najszyb-
ciej wdrożyły do programu akty-
wizacji morskiej przy budowie 
socjalistycznej ojczyzny. 

Na zakupy, 
degustacje 
i przeróżne 
kurdyjskie eventy 
muszą jeździć 
do Berlina

Mikołaj Rozen przewodniczący gminy żydowskiej
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Dalej są Kalderasze – jedna 
z najbardziej wyspecjalizowa-
nych, profesjonalnych i przez to 
najlepiej opłacanych grup mor-
skich w zawodzie kotlarstwa. 
W latach morskiej prosperi-
ty najwięcej z nich mieszkało 
w Szczecinie. Byli charaktery-
styczni – duże mieszkania oraz 
wille, bogate stroje zdobione 
srebrnymi i złotymi guzikami. 
No i ostatnia grupa – Lovari, 

czyli emigranci z Siedmiogrodu, 
kiedyś utrzymujący się głównie 
z handlu końmi, dziś handlujący  
samochodami. Stanowią najlicz-
niejszą i jednocześnie najlepiej 
zasymilowaną grupę szczeciń-
skich Romów.

W Szczecinie najbardziej 
znaną rodziną Lovari są Łakato-
sze. Od lat mieszkali przy ulicy 
Bogusława, nieopodal byłego 
Duetu. Uchodzą za szlachet-
nych, godnych zaufania, życzli-
wych. No i – co nie bez znacze-
nia – bogatych. 

– To zdaje się najbardziej 

szczecinian w nas intryguje – 
opowiada z przekąsem 40-letni 
Bogdan Łakatosz, do niedawna 
mieszkaniec okolic deptaku, 
dziś Kijewa. – Bardzo kochamy 
naszych sąsiadów. Tu w Szcze-
cinie jest nasz dom i nasze ro-
dziny, nasza historia. Ci, którzy 
nas znają, przyzwyczaili się, 
że musimy mieć swoje tajemni-
ce, że nie wszystko w naszej kul-
turze i w życiu jest na sprzedaż 
i że to nasze zamknięcie i nie-
pokazywanie prywatnych spraw 
nie oznacza mafi jnych powiązań 
czy przestępczego charakteru 
– tłumaczy.

Szczecińscy Cyganie są bar-
dzo ze sobą zżyci, od lat utrzy-
mują bliskie relacje z członkami 
wszystkich rodzin romskich, 
a także z sąsiadami.

– Jeszcze nieliczni mieszka-
ją na Kadłubka, Niemcewicza, 
Jagiellońskiej, Śląskiej, Boguro-
dzicy, ale najwięcej ich mieszka 
teraz właśnie w Kijewie. Tam są 
najbogatsi. Rzeźby lwów przed 
bramą, kilka najlepszych samo-
chodów, dużo złota i gotówki, 
wszędzie czysto i bezpiecznie. 
No i masa tajemnic – opowiada 
pani Brygida z ulicy Rayskiego. 
– To bardzo porządni ludzie, 
uprzejmi, bardzo religijni. Jak 
w każdej społeczności są też 
czarne owce.

Większość Cyganów systema-
tycznie chodzi do kościoła, jed-
nak nadal aktualne jest romskie 
powiedzenie: „Cygan idzie dwa 
razy do kościoła, pierwszy raz 
– żeby być ochrzczonym, drugi 

Musimy 
mieć swoje 
tajemnice, 
nie wszystko 
w naszej kulturze 
i w życiu jest 
na sprzedaż
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Szczecińska wieża Babel
Pomorze Zachodnie, a w nim Szczecin, to mozaika wielu 

kultur, tygiel wielu narodów, grup etnicznych i wyznań. Przed 
wiekami Szczecin zamieszkiwali Duńczycy, Szwedzi, Francuzi, 
Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Tatarzy. Wśród 
nich nie brakowało Żydów i Cyganów, ale także reprezentantów 
innych nacji i kolorów skóry. Dziś w naszym kolorycie społecz-
nym mamy jeszcze m.in. Afrykanów z Ghany, Nigerii i Maroka, 
Kubańczyków, Indian z Meksyku, Wietnamczyków, Wenezuel-
czyków, Kurdów, Łemków, Tajów, Karaimów, Hindusów i nawet 
Panamczyków. Ostatnio do mniejszości wyznaniowych dołączyli 
także mormoni, poszerzając tym samym naturalny ekumenizm 
szczecinian o kolejną – obok katolików, protestantów, ewangeli-
ków, zielonoświątkowców, prawosławnych, buddystów, jehowych, 
żydów, krisznaistów i muzułmanów – grupę wyznaniową i świato-
poglądową. Jeśli chodzi o liczebność, Szczecin jest dziś najliczniej 
zamieszkiwany przez Niemców, Ukraińców, Greków, reprezentu-
jących mniejszości narodowe, oraz Żydów i Romów, należących 
do mniejszości etnicznych.            jg

– żeby być pochowanym”. Wspól-
nie obchodzą święta, podczas 
których motyw wspólnej biesia-
dy jest najważniejszy. Legendą 
już obrosły spotkania szczeciń-
skich Romów na Cmentarzu 
Centralnym na grobach najbliż-
szych, których pamięć świętują, 
jedząc i pijąc oraz wspólnie tań-
cząc wokół nagrobków. 

Trudna kuchnia koszerna

Znacznie trudniej jest Żydom, 
którzy nigdy nie byli skłonni do 
głębokiej asymilacji z otocze-
niem. Szczecińska gmina wy-
znaniowa żydowska zrzesza 62 
członków. Statut mówi, że człon-
kiem gminy może być osoba po-
chodzenia żydowskiego, która 
nie jest wyznawcą innej religii. 
Tak jak 39-letnia Klaudia Tar-
czyńska, urzędnik magistratu. 
Jeździ do Izraela, nawiązuje kon-
takty. Kiedyś tego nie potrzebo-
wała, dziś powraca do korzeni, 
odzyskuje swoją historię, zbiera 
pamiątki, celebruje kontakty. – 
Ten świat tak szybko mija i jest 

Część 
produktów 
żywnościowych, 
poza mięsem, 
kupujemy na miej-
scu. Mamy wykaz 
co możemy 
kupować

wciąż tak niedoceniony i niezro-
zumiany – mówi z żalem o od-
chodzącym w niepamięć świecie 
żydowskim. 

Także tym szczecińskim. 
W siedzibie gminy działa co 
prawda dom modlitwy, jest też 
kuchnia koszerna ze stołówką 
wydającą 30 obiadów dziennie. 
Mikołaj Rozen, przewodniczący 
gminy, narzeka jednak na trud-
ną sytuację fi nansową.

– My, Żydzi szczecińscy, nie 
radzimy sobie z tym. Proble-
mem jest też brak w Szczecinie 
rabina – wylicza pan Mikołaj. - 
A brak rabina to brak przywód-
cy duchowego, a to dodatkowo 
dezintegruje naszą mniejszość.

Gmina działa religijnie. Mo-
dlitwy odbywają się w święta 
żydowskie, a także soboty.

– Do działalności religijnej 
zaliczyłbym również prowadze-
nie kuchni rytualnej, koszernej 
– mówi Rozen. - Mięso do tej 
kuchni otrzymujemy ze Związku 
Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich z Warszawy, a sprowadzane 
jest z Białegostoku. Część pro-
duktów żywnościowych, poza 
mięsem, kupujemy na miejscu, 
część przychodzi z Warszawy. 
Mamy oczywiście wykaz od ra-
bina, co możemy kupować.

Starają się też działać na 
innym polu. Gmina prowa-
dzi działalność charytatywną, 
w ramach restytucji złożyła 200 
wniosków o odzyskanie cmenta-
rzy, synagog, nieruchomości.

Przygotowanie sesji: Maja Holcman
Zdjęcia wszystkich par: Miguel Gaudencio
Zdjęcia Mikołaja Rozena: Panna Lu
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ieszkałeś w Szczeci-
nie 20 lat. Teraz Two-
je miejsce jest w War-

szawie. Czy często odwiedzasz 
rodzinne strony? Masz tu swoje 
ulubione miejsca? 

– Gdziekolwiek mieszkałem, 
czy to był Kraków, czy teraz 
Warszawa, zawsze byłem i będę 
chłopakiem stąd. Ale moje ulu-
bione miejsca Szczecina mogę 
już tylko powspominać, bo nie 
istnieją – Delfi n, Bałtyk, Ko-
smos, Colosseum, Trans... Zo-
stał tylko Pionier i Kontrasty. 
Spędziłem w tych kinach tysiące 
godzin, w zasadzie to się w nich 
wychowałem. Potrafi ę do każde-
go tytułu fi lmu dopasować kino, 
w którym go widziałem.

– Dlaczego wyjechałeś ze 
Szczecina? Czy było to związa-
ne z pracą?

– Z pracą tylko o tyle, że chwi-
lę przed przeprowadzką byłem 
totalnie sfrustrowany robotą 
w szczecińskim oddziale „Gazety 
Wyborczej”. Nie, żebym żałował 
tych kilku miesięcy, które tam 
spędziłem, ale mogę powiedzieć, 

Komiksowe życie

Czytałeś „Tytusa, Romka i A’Tomka”, a może bardziej odpowiada ci seria „Kajko i Kokosz”? Polskie komiksy wydawane już od kilkudziesięciu lat 
cały czas mają swoich wiernych fanów i inspirują nowe pokolenia ludzi. Są też tacy, którzy swoją czytelniczą pasję z powodzeniem 

zamieniają w pracę. Szczecinianin Szymon Holcman, który jako nastolatek zaczytywał się rysunkowych historiach, 
teraz sam je wydaje. Może zaczytujesz się w propozycjach „Kultury Gniewu” i nawet nie wiesz, 

że za to, co trzymasz w ręku, odpowiedzialny jest mężczyzna, 
który jeszcze niedawno mieszkał na Pogodnie.

M
że pozbawiły mnie one wielu 
złudzeń. Głównie dotyczących 
tej gazety, ale nie tylko. Jeździ-
łem wtedy dość często do znajo-
mych w Warszawie i poznałem 
tam dziewczynę. Decyzja o wy-
jeździe i rzuceniu pracy w Szcze-
cienie nagle zrobiła się bardzo 
prosta. Banał...

– Trudne były początki 
w Warszawie dla chłopaka ze 
Szczecina?

– Takie jak i cały podbyt 
w stolicy, intensywne, pełne za-
sakujących i pozytywnych zbie-
gów okoliczności. Już drugiego 
dnia po przyjeździe zadzwonił 
telefon z propozycją pracy, nie 
zdążyłem nawet kupić gazety 
z jakimiś ofertami! Jestem w Gu-
tek Film już ponad sześć i pół 
roku. Udało mi się nie zaliczyć 
przeprowadzkowej traumy, czyli 
braku pracy, pieniędzy i w końcu 
nadziei w obcym mieście.

– Jednak twoje życie to nie 
taki banał. Oprócz ciekawej 
pracy w wytwórni fi lmowej wy-
dajesz także komiksy. Czyli to, 

co dla innych jest tylko relak-
sem, Ty zamieniłeś na zarabia-
nie pieniędzy. Jak to się stało?

– Wydawnictwo Kultura Gnie-
wu założył w 2000 roku mój 
znajomy Jarek Składanek i przez 
pierwsze cztery lata prowadził 
je sam. W tym pierwotnym 
okresie istnienia publikacje 
wydawnictwa miały charakter 
zdecydowanie undergroundo-
wy, wywodzący się ze środowisk 
punkowo-hardcore’owych. Były 
to m.in. komiksy Pały i Prosiaka, 
legend polskiego ruchu zinowe-
go i punkowego. Wydwnictwo 
powstało właśnie po to, żeby ich 

prace zebrać w albumy, aby nie 
zginęły rozproszone.  

Można powiedzieć, że na po-
czątku był chaos, który systema-
tycznie się powiększał, i próba 
jego okiełznania sprawiła, że to, 
co było jednoosobowym ama-
torskim mini-wydawnictwem 
komiksowym na przełomie 2004 
i 2005, kiedy dołączyłem do Kul-
tury Gniewu, przeistoczyło się 
w trzyosobowe amatorskie mini-
wydawnictwo komiksowe. 

– Przeciętny Polak komiks 
kojarzy z tytułami „Tytus, Ro-
mek i A’Tomek”, „Kajko i Ko-
kosz” . Jakie są komiksy z Wa-
szego wydawnictwa? 

– Jeśli przeciętny Polak koja-
rzy komiks z „Tytusem” i „Kaj-
kiem i Kokoszem” to dobrze, 
bo są świetne. Ja również czyta-
łem je dziesiątki razy i znałem 
na pamięć. Boję się jednak, że 
przeciętny Polak swoje skoja-
rzenia związane z komiksem 
ogranicza tylko do tego, że to coś 
głupiego, dla dzieci i nie warto 
sobie tym zawracać głowy, może 
wręcz trzeba komiksu unikać. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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A to potwornie nieprawdziwy 
i krzywdzący stereotyp, z któ-
rym staramy się walczyć każ-
dym wydanym przez nas tytu-
łem. Adresujemy nasze komiksy 
przede wszystkim do dojrzałego 
czytelnika. Do tego, który już 
dawno wyrósł z Kaczora Donal-
da, infantylnych historii przygo-
dowych czy SF i stara się znaleźć 
w komiksowym medium coś 
dla siebie. Na świecie i w Polsce 
powstaje olbrzymia ilość takich 
komiksów. 

– Sukcesy, porażki Waszego 
wydawnictwa?

– Naszym największym suk-
cesem jest to, że cały czas wyda-
jemy nowe komiksy. Bo to zna-
czy, że te poprzednie sprzedały 
się na tyle, że stać nas na kolejne 
produkcje. Sukcesem jest też to, 
że udało się nam wyrobić sobie 
pewną markę wśród czytelni-
ków. Docierają do nas głosy, że 
jest dość spora grupa ludzi, któ-
ra w ciemno bierze wszystko, co 
ukazuje się z logo KG. To ozna-
cza, że klienci nam ufają. Suk-

cesem jest też to, że jest grupa 
autorów komiksów, którzy chcą 
z nami współpracować. I wobec 
nich też czujemy wielką odpo-
wiedzialność. Odbierając albu-
my z drukarni, zawsze drżymy, 
czy ich autorzy będą zadowo-
leni. Dlatego przykładamy tak 
dużą wagę do procesu produkcji. 
A porażki już dawno zamienili-
śmy na kolejne sukcesy.  

– Dla ludzi najczęściej 
fi lm i komiksy to tylko pasje. 
Dla Ciebie to praca. Masz inne 
zainteresowania? Jak odpoczy-
wasz?

– Na swoje nieszczęście dwie 
swoje największe pasje – fi lm 
i komiks – zamieniłem w pracę. 
I zajmuję się nimi na okrągło, co 
bywa męczące. Więc jeśli chcę 
na chwilę uciec od moich hob-
by / pracy to słucham muzyki 
i oglądam mecze piłki nożnej na 
zmianę z graniem na konsoli. 
Te dwie ostatnie rzeczy to w tej 
chwili moje jedyne skuteczne 
sposoby ucieczki od obowiąz-
ków i myślenia od nich.  FO
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Pisarz, dziennikarz, krytyk filmowy. Urodzony w Australii, przez długi czas pracował w Londynie. Teraz mieszka w Szczecinie
wraz z żoną, rodowitą szczecinianką, i córką. O literaturze, pisaniu filmowych scenariuszy i swoim debiucie literackim

specjalnie dla „Prestiżu” – Evan Maloney.

Evan Maloney 
Szlakiem przypadkowych odkryć

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK



staję rano. Piję pierw-
szą kawę, siadam 
do laptopa. Czytam 

ostatnich trzydzieści stron, piję 
drugą kawę, coś poprawiam i pi-
szę dalej. Trzecia, potem czwarta 
kawa… tak wygląda moja praca 
– śmieje się Evan. – Czasem jak 
mam już dosyć, patrzę na tape-
tę na moim komputerze. Jest na 
niej facet rozbijający gołą ręką 
siedem cegieł naraz. Myślę sobie 
– jak on może, to ja też… i piszę 
dalej. 

W lutym w Wielkiej Brytanii 
ukaże się jego pierwsza książ-
ka „Tofu Landing”. Evan będzie 
starał się, by została też wydana 
w Polsce.

– Jest taka anegdota. Kiedyś 
pewien szef kuchni niechcący 
upuścił czarną fasolkę na pod-
łogę, na którą wcześniej wysypał 
sól. I tak właśnie powstało tofu 
– wyjaśnia pisarz, skąd wziął 
pomysł na tytuł książki. – Czy-
li wypadkową niefortunnych 
wydarzeń było coś dobrego. 
Podobnie jest w mojej książce. 
Bohaterowie podejmują masę 
złych decyzji, popełniając błędy, 
ale fi nał jest optymistyczny. Jest 
w angielskim słowniku takie sło-
wo „serendipity” – „pozytywne 
odkrycia dokonane przypad-
kiem” to dobrze oddaje przesła-
nie mojej książki. 

Fabuła powieści toczy się 
w Londynie. Opowiada o grupie 
trzydziestolatków mieszkających 
pod jednym dachem, których 
jedyną zasadą… wydaje się być 
brak jakichkolwiek zasad. Bo-
haterowie to indyjski rockman 
z zamiłowaniem do twardych 
narkotyków i młodych gruppies, 
niespełniony dziennikarz tele-
wizyjny i dyrektorka fi rmy far-
maceutycznej, która umawia się 
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W
wyłącznie z facetami o połowę 
młodszymi od siebie. Żyją wolni, 
nieskrępowani żadnymi norma-
mi, co nieuchronnie wydaje się 
prowadzić do tragedii. 

– Pracowałem jako dzienni-
karz i krytyk sztuki w Londynie, 
więc historia jest również stu-
dium współczesnej prezentacji 
sztuki przez media, kultury ce-
lebrytów i popularnej muzyki – 
opowiada Maloney. – I nie ukry-
wajmy – w tym wszystkim, co 
robią, jest dużo pustych gestów, 
a niejednokrotnie mało treści.

Na co dzień Evan dzieli czas 
pomiędzy pisanie kolejnej książ-
ki a prowadzenie popularnego 
bloga na australijskiej stronie in-
formacyjnej news.com.au. Nadal 
pisze też scenariusze fi lmowe dla 
przyjaciela i współpracownika, 
portugalskiego reżysera miesz-
kającego w Szczecinie – Miguela 
Gaudencio. 

– Po raz pierwszy pracowali-
śmy razem w Lizbonie, na planie 
fi lmu „Second Life”, w którym 
główną rolę grał aktor Piotr 
Adamczyk. Byłem tam konsul-
tantem do spraw scenariusza. 
Tak zaczęła się moja znajomość 
z Miguelem. Od tej pory napi-
sałem dla niego dwa scenariusze 
do fi lmów, które będą kręcone 
w Polsce. 

Pierwszy scenariusz, który 
będzie realizowany w naszym 
kraju, nosi tytuł „Greener Grass”, 
drugi scenariusz „Th e lives we 
have now” został zainspirowany 
Szczecinem. 

– Pamiętam jak przyjechałem 
do Szczecina i widziałem kilka 
w połowie wybudowanych do-
mów. Żona wyjaśniała mi, że fi r-
my developerskie zbankrutowały, 
co niekiedy pochłonęło wszyst-
kie oszczędności ich klientów. 

W 2005 roku zacząłem pisać 
książkę o rodzinie, która traci 
niemal z dnia na dzień oszczęd-
ności swojego życia. Jakiś czas 
później obejrzałem fi lm „Plac 
Zbawiciela” i zrozumiałem, że 
moja historia jest zbyt podobna 
do tej z fi lmu. 

Postanowił zmienić scena-
riusz. Początkowo historia była 
dużo mroczniejsza, ale wiele wąt-
ków zostało usuniętych i nastrój 
fi lmu zmienił się na pogodniej-
szy. Evan pisał sam, ale wysyłał 
Miguelowi Gaudencio wszelkie 
zmiany i niemal codziennie dys-
kutowali nad przeróbkami. 

– Lubię pisać o Polakach, ale 
tworząc opowieść z polskimi 
bohaterami, nie staram się nigdy 
powiedzieć: „spójrzcie, tacy wła-
śnie są Polacy”. To byłoby głupie. 
Moi bohaterowie są uniwersalni 
i tak naprawdę miejsce zamiesz-
kania czy narodowość nie jest 
najistotniejszą sprawą. 

Obecnie Evan pracuje nad 
drugą książką. Bardzo chce za-
kończyć pisanie przed debiutem 
pierwszej.

– Jeżeli „Tofu Landing” oka-
że się sukcesem, to będę się 
martwił, czy druga dorówna 
tej pierwszej. Natomiast jeżeli 
nie odniesie sukcesu, to pewnie 
będę podłamany i będą jeszcze 
większe trudności z ukończe-
niem – śmieje się Evan. 

Gdy nie pracuje, odpoczywa 
w gronie rodzinnym. Bardzo 
lubi spacery po parku Kaspro-
wicza z żoną Elizą i córką Laurą. 
Żona jest lekarzem, pracuje 
w szczecińskiej klinice na od-
dziale dziecięcym. – Eliza twar-
do stąpa po ziemi, ja czasem 
poddaję się różnym nastrojom, 
świetnie więc się uzupełniamy – 
opowiada Evan.

Evan Maloney
Z pochodzenia Australijczyk, z irlandzkim paszportem. Stu-

diował literaturę i fi lozofi ę na Deakin University w Australii. Pra-
cował jako krytyk sztuki i fi lmu w Londynie, publikował swoje 
artykuły w czasopismach: „Th e Evening Standard”, „Art Monthly”, 
„Fluid Magazine” oraz „Black+White”. Był gospodarzem progra-
mu recenzującego fi lmy w popularnym programie telewizyjnym 
„Where It’s At”. Pracował też jako doradca scenariuszy w londyń-
skiej wytwórni Tony Kaye & Co, pisał scenariusze do seriali tele-
wizyjnych. Przeprowadził się do Polski w 2001 roku, współpraco-
wał w tym czasie z studiem fi lmowym Utopia Films w Lizbonie 
oraz Arcadia Moving Picture w Londynie. Jego pierwsza powieść 
„Tofu Landing” ukaże się w lutym 2010 roku. 

Zdjęcia Evana specjalnie dla Prestiżu 
wykonał Miguel Gaudencio

Projekt okładki pierwszej książki Evana

Gdy nie  pracuje  lubi odpoczywać w gronie rodziny
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ilka niewielkich pomieszczeń biurowych Stopklatka wynaj-
muje przy ul. Tkackiej. Grupa obecnie ponad dwudziestu 
osób pracuje nad rozwojem strony i codziennie dostarcza 

najświeższe informacje ze świata fi lmu. Zarówno tego z pierwszych 
miejsc box offi  ce’ów, jak i z najbardziej prestiżowych festiwali, gdzie 
pokazywane są dzieła kina artystycznego. Relacje z premier, festi-
wale, wywiady z gwiazdami, a także mniej znanymi ludźmi fi lmu, 
recenzje, zdjęcia, repertuar kina, konkursy i gigabajty informacji, 
które dla prawdziwego kinomaniaka stanowią chleb powszedni. 
To serwis stworzony przez cztery osoby w partyzanckich warunkach 
z potrzeby i z miłości do kina.

– Dwadzieścia trzy lata temu Stopklatka pojawiła się jako audycja 
radiowa na antenie studenckiego radia Pomorze. Ja dołączyłem rok 
później – o początkach portalu opowiada prezes Stopklatki Adam 
Bortnik. – W 1993 roku program przeniósł się do radia ABC, trzy 
lata później powstała strona internetowa radia, a przy okazji strona 
programu.

W chwilę po tym zdarzeniu do ludzi ze Stopklatki zgłosił pewien 

Portal pełen filmowych gwiazd

Kiedy wpiszemy w wyszukiwarce Google hasło „serwis filmowy“, na pierwszym miejscu pojawia się link do portalu filmowego 
Stopklatka.pl. Portal, który odwiedza średnio kilka milionów ludzi, stanowi aktualnie najważniejsze polskie źródło wiedzy 

filmowej w sieci. Co najistotniejsze: powstaje w Szczecinie.

człowiek. – To był typowy informatyk pasjonat w stylu „podkrążone 
oczy, kawa i papierosy” – tłumaczy prezes portalu. – Zaproponował 
nam, że pomoże nam zrobić ze Stopklatki oddzielny byt. Tak powsta-
ła strona internetowa Stopklatka. Po kilku latach program radiowy 
przestał istnieć a pozostał portal. 

Na początku założyciele serwisu prowadzili małe oddzielne biura, 
by w wolnym czasie robić stronę. Kiedy serwis zaczął przynosić nie-
wielkie pieniądze, zarejestrowali fi rmę. W 2000 roku znaleźli inwe-
stora, ze spółki cywilnej zrobiła się spółka z o.o., biuro, pracownicy 
i od maja 2000 Stopklatka stała się normalną fi rmą, której redaktorem 
naczelnym jest Krzysztof Spór, jeden z założycieli portalu.

– Najważniejsze jest to, że portal został założony przez osoby, które 
łączyła ta sama ogromna pasja – dodaje redaktor prowadząca Monika 
Marach. – Teraz z tych czterech osób zrobiło się ponad dwadzieścia, 
co nas tylko dalej motywuje do działania A oznacza to, że bardzo 
lubimy to, co robimy. Z garstki ludzi stworzyła się mała społeczność, 
która fajnie to wszystko ogarnia. Stopklatka stała się w Polsce znaną 
marką.

ANETA DOLEGA

K
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 Pasja, portal, prestiż

 – To co nas łączy, to jest kwestia pewnego wspólnego ducha 
– tłumaczy Adam Bortnik. – Jeżeli ktoś przychodzi do pracy i wej-
dzie w to, to zostaje. I nie chodzi wyłącznie o zainteresowanie fi lmem, 
tylko o wspólne rozumienie tego, jak powinniśmy funkcjonować.

Pracować w Stopklatce wbrew pozorom nie jest tak łatwo. Znajo-
mość kina jest jednak wymagana... od wszystkich.

– Nawet programistów pytamy o zainteresowania fi lmowe – mówi 
Monika Marach. – Może przesadzam. Nie jest to warunek koniecz-
ny, ale bardzo ważny. Minimalna orientacja w fi lmie ma znaczenie. 
Rozmawiamy codziennie o kinie, może nie tak intensywnie jak wtedy, 
gdy byliśmy mniejszą grupą i chodziliśmy wspólnie do kina, spotyka-
liśmy się na imprezach, które i tak zawsze kończyły się dyskusjami na 
temat kina czy grą w kalambury fi lmowe.

Stopklatka to pewnego rodzaju ewenement w świecie biznesu. 
Konsekwentnie buduje swój prestiż, nie wydając na reklamę zbyt 
wielkich nakładów.

– To jest kwestia kontaktu, komunikacji i tego, jak nas odbiorcy 
postrzegają – wyjaśnia szef serwisu. – Jesteśmy najlepszym przykła-
dem tego, że należy funkcjonować dobrze, szczerze i uczciwie i marka 
sama się buduje. Nie stosowaliśmy żadnych sztucznych metod rozpo-
znawalności marki.

Miesięcznie serwis odwiedza półtora miliona osób. Te osoby skła-
dają od dwóch do trzech milionów wizyt, czyli jedna osoba średnio 
dwa, trzy razy w miesiącu zagląda na stronę Stopklatki.

– Może nie wygląda to okazale, ale dlatego, że jest bardzo dużo 
osób incydentalnych, które trafi ają na nas przez wyszukiwarkę.

Stopklatka ma swój fi lmowy festiwal w Ińsku, czyli Ińskie Lato 
Filmowe, patronuje wielu ogólnopolskim imprezom. Miała także 
swoje pokazy w nieistniejącym już kinie Trans oraz w Kontrastach, 
a także w szczecińskich multipleksach. Marka, nad którą pracuje, 
to przede wszystkim zespołowa praca ludzi.

– Każdy z nas jest wyspecjalizowany w poszczególnych funkcjach – 
tłumaczy Monika Marach. – Oprócz tego że jest nas tutaj te dwadzie-
ścia sześć osób, jest jeszcze masa współpracowników z całej Polski, 
przygotowujących dla nas relacje fi lmowe z różnych imprez, którym 
patronujemy. Codziennie przeglądamy branżowe portale, odczytuje-
my maile, a jest tego mnóstwo. Sami też dzwonimy do fi lmowców. 
Jeździmy na festiwale. Każdy dział fi rmy utrzymuje kontakt z branżą, 
czy są to dziennikarze, czy ludzie z marketingu. Rozmawiamy nie tyl-
ko z artystami, ale także z organizatorami, dystrybutorami fi lmów, 
robimy także strony dla ludzi związanych z branżą.

Edukacja widza

Serwis działa w Szczecinie, ale zasięg ma ogólnoświatowy. Szczecin 
to tylko miejsce, skąd Stopklatka wychodzi na świat.

– Nasze doświadczenia z tym miastem są dość rozczarowujące 
– wyznaje Adam Bortnik. – Szczecin jest zaskakująco słaby jeżeli 
chodzi o widownię takich bardziej wartościowych rzeczy. Musi być 
przestrzeń, w której ludzie mogą w komfortowych warunkach obco-
wać z łatwym kinem i taką funkcję spełniają multipleksy Ale widz 
musi także sięgnąć po coś bardziej wartościowego. Co prawda jest 
kino Pionier oraz kino Zamek, które ściągają wartościowe rzeczy, 
ale widać, że również i tam przychodzą pojedyncze osoby. Nad Szcze-
cinem wisi jakaś klątwa.

– Straszenie szkoda, że ludzie tak się ograniczają – dodaje Monika 
Marach. – Ograniczanie się do „transformersów” czy oferty multi-
pleksów jest tylko stratą dla nich samych. Kino się zmienia, kino ewo-
luuje. I może rzeczywiście Stopklatka powinna otworzyć swoje kino.

Kapituła Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej uznała, że Stopklatka.pl  to najlepszy 
fi lmowy portal internetowy. To bardzo prestiżowe wyróżnienie odebrali 

(od prawej) prezes portalu Adam Bortnik oraz redaktor naczelny Krzysztof Spór

Yola Czaderska - Hayek jest  międzynarodowym korespondentem, fi lantropistką, hollywoodzką 
hostessą, członkiem Hollywood Foreign Press Association (przyznaje Złote Globy). Dla Stopklatki 

przeprowadza wywiady z największymi gwiazdami Hollywood, takimi jak Tom Cruise

FOTO: JAROG FOTO: ARCHIWUM STOPKLATKI
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Jachtem 
przez 

Adriatyk

Nie trzeba być milionerem by wynająć jacht. A Chorwacja od strony 
morza jest oszałamiająco piękna. Na turystów czekają świetnie 
wyposażone mariny, tysiące małych portów i zatok nadających 
się do kotwiczenia, a wszystko to w otoczeniu malowniczych 

krajobrazów adriatyckich wysp. 

DARIA PROCHENKA, IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK

ZDJĘCIA: ARCHIWUM MIKOŁAJA MARECKIEGO



Podróże

PAŹDZIERNIK 2009 / PRESTIŻ / 35

horwacja to prawdzi-
wa mekka żeglarzy. 
Przyciąga ich ciepłe 

i czyste morze, dobra pogoda 
oraz długi, bo prawie siedmio-
miesięczny sezon żeglarski. Nie-
zapomniany urlop na trasie Split 
– Lastovo spędził szczeciński 
adwokat Mikołaj Marecki wraz 
z grupą przyjaciół. 

Mikołaj to doświadczony 
żeglarz. Jest pasjonatem ka-
tamaranów, opiekuje się też 
najstarszym jachtem w Polsce 
– s/y Nadir. Dlatego bez pro-
blemu mógł wyczarterować 
w Chorwacji jacht samodziel-
nie bez skipera. Jacht s/y Mi-
kula Mali był praktycznie nową 
i luksusową jednostką. Miał 13,5 
metra długości, dwie łazienki 
z ciepłą wodą i przestronną 
mesę, w której mieścili się wszy-
scy na wspólnych posiłkach. 
Każda para miała też swoją od-
dzielną kajutę. 

– Jako kapitan na początku 
miałem lekki stres, gdyż nie 
pływałem samodzielnie na tak 
dużej jednostce, ale pomagali mi 
koledzy. Już po dwóch dniach 
działaliśmy niczym bardzo zgra-
na drużyna – wspomina Marecki. 
– Codziennie wypełniałem też 
dziennik i wysłuchiwałem ko-
munikatów o pogodzie.

Jak mówi, prawdziwym 
wyczynem było cumowanie 
w marinach. Nierzadko trzeba 
było cumować tyłem w gąszczu 
innych jednostek. Nieraz jachty 
obijały się o siebie, jednak nasi 
podróżnicy zawsze parkowali 
bezbłędnie. Mariny jednak były 
dosyć drogie. Kosztowały 50
-100 euro, dlatego czasem nie 
wpływali do nich, tylko zostawa-
li przy zatoczkach na kotwicy. 

– Po kapryśnych i bardzo 
zmiennych wodach Bałtyku 
pływanie po Adriatyku to bułka 
z masłem – śmieje się Mikołaj. – 

Zwłaszcza że zaznaliśmy niewie-
le prawdziwego żeglowania, gdyż 
była fl auta. Siłą rzeczy większość 
podróży odbyliśmy na motorze. 

Wybrzeże w Chorwacji jest 
usiane całym mnóstwem wysp 
i wysepek, część z nich tworzy 
Park Narodowy. W czasie po-
dróży zwiedzili m.in. Korczulę, 
Split, Hvar, Lastovo. Miasteczka 
te zniewalają urokiem. Pachną-
ce pola lawendy, stare drzewa 
oliwne, winnice, niespotykana 
jedność człowieka i przyrody. 

Do tego malownicze zameczki 
usytuowane nad samym mo-
rzem, kolorowe targi, powszech-
ne minigalerie sztuki ludowej 
i ogromna życzliwość mieszkań-
ców – to wszystko składa się na 
niesamowity urok Chorwacji. 

– Płynąc na Hvar, wiedziałam 
tylko, że to najdłuższa wyspa 
Chorwacji, najbardziej słonecz-
na i najbardziej pachnąca na 
całym Adriatyku – wspomina 
Marecki.

  I faktycznie jest to wyspa 
gdzie kępy lawendy rosną przy 
drogach, miejscowi sprzedają 
suszone bukiety, woreczki wy-
pchane wonnym suszem, lawen-
dowe mydła i olejki (potrzeba 
dziesięciu dużych koszy kwia-
tów, by otrzymać litr oleju). Inny 
pachnący symbol wyspy to roz-
maryn – pod koniec XIX wieku 
produkowano tu olejek, który 
trafi ał do perfumerii w całej 
Europie. Z rozmarynu robiono 
także tzw. wodę królewską, po-
dobno niezastąpione remedium 
na ból gardła.

W jednym z bardziej znanych 
miast, Korczuli – prawdziwej 
perle turystycznej Chorwacji, 
szczecinianie spotkali polską 
ekipę na katamaranach. Okazało 
się, że byli to pracownicy Radia 
Zet, którzy którzy byli tam na 
wycieczce.

– Po wspólnej kolacji cała 
ekipa wybrała się na dyskotekę – 
wspomina Mikołaj. 

C

Wypożyczony 
jacht miał
dwie łazienki
z ciepłą
wodą, a każda
para oddzielną
kajutę

Widok z mariny na wzgórze Hvaru

Załoga jachtu Mikula Mali w pełnym składzie
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– Powiem tylko, że tańce i im-
preza trwały do rana, a mistrzem 
tańca przy rurce okazał się jeden 
z naszych kolegów! Chorwacka 
kuchnia to kolejny powód, by 
odwiedzić te strony. Podstawą 
kuchni są owoce morza – m.in. 

kalmary, mule, krewetki, ho-
mary, do tego obowiązkowo 
domowe wino. W oczekiwaniu 
na smażone na grillu miejsco-
we ryby, cipal czy oratę, można 
zamówić jako starter do kolacji 
oliwki i chleb. Jako przystaw-
kę warto spróbować sałatki 
z ośmiornicy czy słynnego mię-
snego cevapcici. Najlepiej wybrać 
najbardziej zatłoczoną knajpkę, 
w której słychać również język 
chorwacki. Specjalnością kuchni 
są także homary przyrządzane 
na koniaku. Oprócz wina, które 
pije się tu do każdego posiłku, 
kolejnym narodowym trunkiem 
jest rakija – tutejsza wódka. Na 

Wystarczyło 
odejść kawałek 
w boczną 
uliczkę a ceny 
były nawet 
trzykrotnie 
niższe!

małych straganikach Chorwatki 
wystawiają fi kuśne buteleczki 
z likierami i rakiją w różnych ko-
lorach i smakach. 

– Ceny są bardzo zróżnico-
wane. Generalnie im dalej od 
głównej promenady, tym taniej. 
Wystarczyło odejść kawałek w 
boczną uliczkę a ceny były na-
wet trzykrotnie niższe! – opo-
wiada Mikołaj. – Radzę więc 
omijać drogie restauracje przy 
głównych promenadach. W 
konobach, małych, stylowych, 
zwykle rodzinnych lokalach, 
położonych często w bocznych 
uliczkach, jest największy wybór 
typowych dań. 

Kolejna atrakcja Chorwacji 
to targi, na których można ku-
pić niemal wszystko. Wszelkie 
gatunki ryb i owoców morza, 
sery, oliwę, rakiję i oczywiście 
egzotyczne owoce: liczi, man-
go, papaję czy fi gi. 

- Smak owoców i malowni-
czość chorwackich targowisk 
jest nie do opisania – opo-
wiada Marecki. – Ale zali-
czyliśmy też jedną kulinarną 
wpadkę. Kupiliśmy spory 
kozi ser, na jachcie po prze-
krojeniu okazało się, że są w 
nim małe robaczki – brrrr. 
Całe szczęście nie zdążylismy 
odpłynąć, bo czym prędzej 

Chorwacja (Republika Chorwacji) 
Państwo nad Morzem Adriatyckim.  Ofi cjalnym środkiem płatniczym w Chorwacji jest kuna (HRK). Jednak w większości 
chorwackich letnisk można płacić euro. Mimo tego, że Chorwacja nie jest w Unii Europejskiej, z Polski można wjechać do 
niej na dowód. 
Chorwacja posiada wyjątkowe wybrzeże z licznymi podłużnymi wyspami ustawionymi równolegle do linii brzegowej. Ten typ 
został nazwany dalmatyńskim od nazwy krainy geografi cznej Dalmazji. Od niej też wywodzi się nazwa psiej rasy - dalmatyń-
czyki. Okolice te to także ojczyzna Marco Polo. Światowej sławy podróżnik z XIII wieku urodził się na wyspie Korczula. 
W ostatnich latach Chorwacja jest liderem wśród krajów śródziemnomorskich w dziedzinie żeglarstwa. Największe, 
a zarazem najpopularniejsze mariny w Chorwacji to Split, Zadar, Dubrownik, Sukosan. W tych okolicach znajdu-
je się też sześć miejsc wpisanych na listę UNESCO. Jednym z nich jest Parku Narodowy Plitwickie Jeziora, gdzie  na-
grywany był serial „Winnetou”.  Najbardziej słoneczną wyspą jest Hvar. Ma średnio 2715 słonecznych godzin 
w roku, a za każdym razem gdy spadnie tam śnieg, noclegi w każdym lokalnym hotelu na wyspie są bezpłatne. Z pochodzące-
go z chorwackiej wyspy Brač marmuru wybudowano jeden z najsłynniejszych obiektów na świecie - Biały Dom.

Prawnik nawet na urlopie zawsze jest skupiony



pobiegliśmy go zwrócić! 
Zachwycająca jest tak-

że podwodna fauna i fl ora 
Adriatyku. Warto zabrać ze 
sobą choćby podstawowy 
zestaw do nurkowania, bo 
woda jest tak przejrzysta, że 
rozgwiazdy, kraby, ławice 
ryb i podwodne łąki są do-
skonale widoczne. Morze ma 
kilka odcieni niebieskiego: 
od jasnej ultramaryny, przez 

szafi r, turkus, po ciemny 
granat. Do jachtu naszych 
podróżników podpłynęło też 
stadko delfi nów. Parokrotnie 
widzieli je z odległości, jak 
wyskakiwały z wody i kryły 
się ponownie w błękitnozie-
lonych falach, lśniące w słoń-
cu, piękne i wolne. 

- Jachting to niesamowita 
wolność i prawdziwa przy-
goda. Jak chcesz, przybijasz 

do mariny w centrum mia-
sta, gdy masz dosyć tłumów 
– uciekasz do samotnej za-
toczki i cumujesz na kotwi-
cy z daleka od cywilizacji. 
Robisz to, na co w danej 
chwili masz ochotę i to jest 
najpiękniejsze w jachtin-
gu. Na pewno w taką po-
dróż wybierzemy się jeszcze 
nieraz – deklaruje Mikołaj 
Marecki. 

Podróże

PAŹDZIERNIK 2009 / PRESTIŻ / 37

Informacje praktyczne
Paliwo, opłaty portowe

- ok. 400 zł za tydzień od osoby. 
Wynajem jachtu (13,5

metrów z 2001 roku) ok. 
6000 zł za tydzień. Nocleg 
w hostelu ok. 60  zł za dzień. 

Postój w marinie ok. 200 zł 
za dzień.  

Kuchnia
Posiłek w restauracji z owo-

ców morza (krewetki, kraby, 
kalmary, ryby)  ok. 70 – 100 
zł od osoby, stek 65 zł. 

Cevapcici - grubo mie-
lone mięso z przyprawami 
w formie roladek lub owal-
nych zrazów (pljeskavica) ok. 
20 -35 zł - świetnie smakują 
z ajvarem, sosem z bakła-
żanów, papryki i pomido-
rów, burek - placek z ciasta 
francuskiego przekładanego 
białym serem ok.  7 zł,  kre-
wetki smażone- 70 zł. Napoje 
- butelka wina 30 zł, Rakija 
40 zł,  piwo 12 zł.

W każdym porcie stoi po kilkanaście luksusowych „pływających domów” Przez tydzień Mikołaj był kapitanem jednostki Mikula Mali
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WRESZCIE DOBRZE O SZCZECINIE! 
– czyli poważnie o rajdzie BAJA!

iele lat 
Szczecin 

czekał na 
m o ż l i w o ś ć 

zorganizowania 
imprezy motoryzacyj-

nej o randze europejskiej. 
I stało się! Baja Poland 

Szczecin – rajd samocho-
dów terenowych w randze 
mistrzostw Europy Cen-
tralnej, mistrzostw Polski, 
a przede wszystkim rundy 
kandydackiej Internatio-
nal Cup for Cross Country 
Bajas – już za nami.

Czy w pełni wykorzysta-
liśmy szansę promocji mia-
sta i województwa?

Czekamy na ostateczną 
ocenę. Wstępne opinie są 
budujące i motywujące do 
przygotowań w następnym 
roku.

Decyzja o przyznaniu 
eliminacji na przyszły rok 
zapadnie mniej więcej za 
miesiąc. Czy zrobiliśmy 

wszystko, by nie zawieść ki-
biców, zawodników i obser-
watorów z FIA? Zapewne 
bardzo dużo, lecz zdajemy 
sobie sprawę, że nie wszyst-
ko. Projekt tak dużej impre-
zy przygotowuje się przez 
wiele miesięcy. My dostali-
śmy na tę organizację kilka 
tygodni. 

Gra toczy się o najwyższą 
stawkę: w 2010 roku może 
to być największa impre-
za motoryzacyjna w Pol-
sce. A to będzie oznaczało, 
że do Szczecina przyjadą 
największe gwiazdy rajdów 
cross-country z całego świa-
ta, w tym czołówka rajdu 
Dakar. Za tym idą: tysią-
ce kibiców, dziennikarzy, 
relacje telewizyjne, radio-
we, prasowe, internetowe, 
a także szansa na zaraże-
nie mieszkańców Szczecina 
sympatią do sportów samo-
chodowych. 

Niestety, trudno oprzeć 

sie wrażeniu, że nie wszy-
scy to rozumieją. Szczecin 
ma niepowtarzalną szan-
sę wrócić na mapę Europy 
jako organizator jednej 
z największych imprez mo-
toryzacyjnych. 

Reaktywacja takich pro-
jektów wymaga jednak 
wielkiej odwagi i katorżni-
czej pracy. Nie tylko tych 
kilkudziesięciu zapaleńców, 
którzy są w stanie rzucić 
wszystko dla organizacji 
dobrej imprezy. Tu potrzeb-
ne jest wsparcie polityków, 
urzędników, lokalnego biz-
nesu i mediów. Czy wszyscy 
starają się tak samo? To py-
tanie celowo pozostawiam 
bez odpowiedzi. Celowo też 
nie wskazuję tych, którzy 
nie wspomogli rajdu, choć 
mogli to zrobić. Dla tego 
miasta i tego regionu. 

 Mam nadzieję, że kre-
dyt zaufania, jakim zostali 
obdarzeni organizatorzy 

przez władze naszego mia-
sta, władze gminy Dobra 
Szczecińska, sponsorów 
i wiele instytucji oraz osób 
prywatnych, został przy-
najmniej w części spłacony. 
Mam również nadzieję, że 
w kolejnych latach dołączą 
się ci, którzy tego kredytu 
nie udzielili. 

Szczecin jest pięknym 
miastem. Jednak – jak 
w wielu miejscach – cze-
goś tu brakuje. Wiele miast 
nam „odjechało” i nadrobić 
ten stracony czas będzie 
trudno. Centra handlowe 
nie są chyba szczytem na-
szych marzeń.

Niech każdy robi to, co 
potrafi  najlepiej. Waż-
ne w tym wszystkim jest 
także to, że nawet jeśli 
się komuś nie pomaga, to 
należy przynajmniej nie 
utrudniać.

Mariusz Podkalicki
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RAJDOWY 
weteran

Zdjęcia: Adam Fedorowicz

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Z Dane techniczne:
Marka: Subaru Impreza 
WRX sedan
Moc: 265 KM 
Poj. silnika: 2,5 l benzyna
Masa: 1410 kg
0-100 km: 5,9 s
Moment obrotowy: 
343 Nm/4000
Max prędkość: 250 km/h
Rok: 2009
Cena: 160 000 zł

awieszenie uszyte na 
miarę”, „Doskonałe 
ucieleśnienie szyb-

kości” – to tylko niektóre kom-
plementy pod adresem subaru 
imprezy. Kierowcy rajdowi mó-
wią o nim zgodnym chórem: to 
jedno z najlepiej prowadzących 
się aut świata. Najnowszy eg-
zemplarz modelu WRX w wersji 
sedan już jeździ po ulicach na-
szego miasta. 

Właścicielem auta jest Krzysz-
tof Poniński, kapitan żeglugi 
wielkiej, były kierowca rajdowy 
i wyścigowy, a także instruktor 
szkoły doskonalenia techniki 
jazdy Pro Driving Podkalicki.

– Jestem wielbicielem tej mar-
ki. Wcześniej miałem starszy 
model, którym jeździ obecnie 
Klaudia Podkalicka. Auto dosta-
łem na testy próbne od szczeciń-
skiego salonu Subaru, spodobało 
mi się bardzo i postanowiłem je 
kupić. 

Wszystko zaczęło się w 1994. 
Japoński koncern stworzył 
pierwsze takie subaru – z wy-
glądu niepozorne, jednak wy-
różniające się stałym napędem 
na cztery koła i silnikiem typu 
Boxer o przeciwsobnych cy-
lindrach i nisko położonym 
środku ciężkości wyposażonym 
w turbosprężarkę. Sukces tego 
samochodu kryje się właśnie 
w połączeniu prostoty wykonania 
z ogromną funkcjonalnością. 
Nic dziwnego więc, że impreza 
zaczęła zgarniać prawie wszyst-
kie możliwe trofea w rajdach 
samochodowych. Subaru kilka-
krotnie zajmowało najwyższe 
miejsce w klasyfi kacji produ-
centów, co okazało się doskonałą 
promocją marki. Wyczynowa 

impreza WRC stała się obiektem 
westchnień fanów sportowej 
jazdy. Główne atuty auta to nie-
zwykła wytrzymałość i utrzymu-
jące wysoki poziom właściwości 
jezdne. To właśnie dzięki nim, 
jak głosi pewne powiedzenie, 
„Kierowcy subaru prawie za-
wsze docierają do mety. Jeśli nie 
popełnią jakiegoś rażącego błę-
du, impreza sama dowiezie ich 
do końca rajdu”.

Znakiem rozpoznawczym 
tego modelu stały się kultowe 
złote felgi oraz rażący niebieski 
lakier WR Blue Mica, którego 
skład i receptura utrzymywane 
są w najgłębszej tajemnicy. 

– Oczywiście wybrałem kul-
towe niebieskie subaru. Nie wy-
obrażam go sobie w innym kolo-
rze – mówi Krzysztof Poniński. 

Szczeciński model jest wypo-
sażony praktycznie we wszystko, 
co można otrzymać w tej wersji. 
Bardzo ładnie odszyte sportowe 
fotele Recaro, nawigacja, kom-
puter pokładowy, czterokana-
łowy ABS, ESP i przydatny asy-
stent ruszania pod górę. Zamiast 
kluczyka jest czytnik, który au-
tomatycznie otwiera samochód. 
Zawsze można też liczyć na 
elektronikę, która na szczęście 
nie przeszkadza w kontemplo-
waniu wspaniałych właściwości 
tego samochodu. Silnik impre-
zy WRX to 2,5-litrowy Boxer 
zaopatrzony w turbosprężarkę 
z intercoolerem. Moc maksy-
malna wynosi 265 KM. Nowy 
motor jest bardziej elastyczny 
i przyjazny w codziennej jeździe. 
Pracuje również nieco ciszej od 
swoich poprzedników. W sys-
temie hamowania zastosowana 
jest nowoczesna technika – wen-
tylowane tarcze hamulcowe fi r-
my Brembo. Symetryczny napęd 
na cztery koła i perfekcyjnie ze-
strojone zawieszenie gwarantują 
idealne trzymanie się nawierzch-
ni i zachowanie kontroli nad 
autem nawet na bardzo ostrych 
zakrętach

– Co istotne, system ESP 
można całkowicie wyłączyć, co 
pozwala poszaleć po śniegu czy 
potrenować jazdę bokami. Wte-
dy zaczyna się prawdziwa frajda 
– śmieje się właściciel. 





Technika
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DARIA PROCHENKA

Nie tylko ogromne domy wzbudzają nasz zachwyt. Nawet małe mieszkanie w centrum miasta może śmiało konkurować z przestronnymi 
rezydencjami. Największą sztuką jest przystosowanie niewielkiej przestrzeni do codziennego użytku, tak żeby spokojnie każdy znalazł kąt 

dla siebie, a meble nie przytłaczały nas swoją masą. Architekt Jarosław Wierzbicki, zafascynowany belgijskimi rozwiązaniami 
we wnętrzach, zaprosił nas do siebie i pokazał triki, jak powiększyć optycznie 45 m2.

Prestiżowe wnętrze

Foto: Adam Fedorowicz
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Dodatkowa przestrzeń 

Wybicie kilku ścian i nieogra-
niczanie się drzwiami zostawia 
w mieszkaniu pewien oddech. 
Mieszkańcy nie są stłoczeni 
w małych klitkach. Z korytarza 
płynnie można dostać się do 
pokoju, a z pokoju do kuchni. 
Jednak cały czas są to osobne 
pomieszczenia ciekawie oddzie-
lone od siebie. 

Więcej światła

Jedną z najważniejszych rze-
czy jest wpuszczenie do wnętrza 
większej ilości światła. W tym 
celu w korytarzu i w łazience za-
miast ściany zamontowano szybę 
z mlecznego szkła oraz ażurową 
przyciemnianą tkaninę. Wpusz-
czają one do ciemnych pomiesz-
czeń światło słoneczne.

Gdzie są kable?

Urządzenia RTV, które mają 
umilać życie, a nie przeszkadzać 
plątaniną kabli, zostały pocho-
wane w sprytnych miejscach. 
Odtwarzacz DVD znalazł swoje 
miejsce pod parapetem, tuż obok 
płaskiego telewizora, a wieża ste-
reo ma swoje stałe miejsce pod 
stołem. W mieszkaniu nie ma 
żadnych zbędnych kabli, wszyst-
kie przewody znajdują się pod 
podłogą. 



Design

48 / PRESTIŻ / PAŹDZIERNIK 2009

Wanna czy prysznic?

Zazwyczaj w małych łazien-
kach trzeba zdecydować, czy 
wybrać wannę, czy prysznic. 
Nie ma miejsca na te dwa urzą-
dzenia naraz. Jarek postanowił 
to zmienić. Podniósł wysokość 
wanny i zamontował roletę od-
porną na wilgoć. Opuszczając 
roletę zamontowaną pod su-
fi tem, mamy prysznic. Na co 
dzień możemy kąpać się w wan-
nie. Jedynym utrudnieniem dla 
niskich osób jest to, że trzeba do 
wanny wejść po małych składa-
nych schodkach. 

Pomysł na kontakt

Po co sobie utrudniać życie 
i podnosić wysoko rękę, żeby 
zapalić światło? Można przecież 
umieścić włączniki na wyso-
kości uda. Tak też zrobił Jarek. 
Gdy wchodzisz do mieszkania 
z ciężkimi rzeczami, nie musisz 
po ciemku stawiać rzeczy lub 
męczyć się i podnosić wysoko 
rękę. Wystarczy, że pstrykniesz 
kontakt nawet kolanem. Czy to 
nie ułatwienie życia?
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odstawową cechą wy-
stroju wnętrz jest to, 
że nie zmieniamy go 

w zależności od sezonu. Jeśli już 
się na coś decydujemy, wiążemy 
się z daną koncepcją na dłuższy 
czas. O ile w pokoju dziennym 
czy w sypialni meble możemy 
mniej lub bardziej swobodnie 
przestawić, o tyle aranżacja ła-
zienki nie daje takich możliwo-
ści. Dlatego musi być starannie 
przemyślana. Z uwzględnieniem 
obecnie panujących trendów 
mamy szansę urządzić niepo-

Relaks wśród barw natury

Łazienka to jedno z najbardziej intymnych miejsc w naszych domach. Dlatego urządzając ją, staramy się, by jak najbardziej odpowiadała 
naszym potrzebom. I nawet jeśli nie bywa zbyt często wystawiana na widok publiczny, dobrze, jeśli jest gustowna i stylowa. 

Tylko w takim miejscu absolutny relaks gwarantowany.

wtarzalne i piękne wnętrze, wca-
le niepozbawione fantazji.

Praktyczna i stylowa

Podstawowe trendy pozostają 
na topie niezmiennie od kilku 
sezonów – to jasne kolory natu-
ry: biele i beże oraz płytki duże-
go formatu. Duże kafl e pozwala-
ją optycznie powiększyć nawet 
niewielkie pomieszczenie. Rzad-
ko kto dziś kładzie płytki w całej 
łazience – ta tendencja zniknęła 
już dawno. 

– Regułą stało się, że kafl e są 
układane tylko w tzw. mokrych 
strefach – mówi Elżbieta Macha-
łowska z salonu łazienek Trend.

Nowoczesne wnętrza stały się 
w ostatnich latach szczególnie 
modne. Również w łazienkach 
ich właściciele stawiają właśnie 
na nowoczesny wystrój, mini-
malistyczny i ascetyczny.

– Klienci najczęściej wybiera-
ją lekko nowoczesną stylizację, 
w bezpiecznych kolorach – bieli, 
beżu, ewentualnie szarościach. 
Lubią stosować naturalne ma-

teriały, jak kamień i drewno 
– mówi Tatiana Lesiv z Tend. 
Takie wnętrze cechuje prostota 
i przejrzystość. Jest dodatkowo 
ponadczasowe. Asortyment jest 
pełen propozycji dla amatorów 
krzykliwych barw, jednak, we-
dług projektantek, rzadko kto się 
na takie decyduje.

Naturalnie istnieje alterna-
tywa dla tych, którzy w nowo-
czesnych wnętrzach nie czują 
się dobrze. Modna obecnie jest 
stylizacja barokowa, którą łączy 
się z neutralnym wystrojem. Do 

P

FOTO: ARTVIZ dla RAVAK

WERONIKA BULICZ
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łazienek trafi ają zdobne żyran-
dole, ramy luster czy stylizowa-
ne baterie. 

Stylizacja prowansalska 
– sielska, pełna kwiatowych 
wzorów, nie jest już na szczycie 
listy najmodniejszych trendów, 
jednak nadal można ją z po-
wodzeniem urządzić w domu. 
Styliści proponują do niej 
drewniane podłogi, glazurę 
z wyraźną fakturą, jasne, paste-
lowe barwy. Na rynku nie bra-
kuje produktów, aby urządzić 
łazienkę w każdym właściwie 
stylu.

Ważna jest forma

W kwestii kształtów panuje 
pełna dowolność. Producenci 
proponują w równym stopniu 
opływowe, kuliste, delikatne 
kształty, jak i „ciosane”, nieco 
kanciaste sprzęty. Wybór formy 
muszli czy umywalki zależy od 
upodobań, ale też warto dopa-
sować go do wystroju łazienki 
– wyraźne, ostre wzory np. na 
kafl ach można złagodzić okrą-
głym bidetem lub innym urzą-
dzeniem. Ornamenty kwiato-
we lub ascetyczne drewniane 
elementy bardzo ładnie uzu-
pełni duża umywalka o zdecy-
dowanej linii.

– Pewne jest, że temat ła-
zienek nie został wyczerpany. 
Będzie ewoluował tak długo, 
jak pozwoli na to wyobraźnia 
designerów – podsumowuje 
Machałowska.

Nie tylko konieczność

- W ostatnich latach ludzie 
zyskali świadomość, że łazien-
ka to nie tylko miejsce, gdzie 
dbamy o higienę – cieszy się 
Elżbieta Machałowska.

FOTO: ŁAZIENKI TREND

REKLAMA



Design

54 / PRESTIŻ / PAŹDZIERNIK 2009

Razem z tą świadomością 
zaczęto znacznie więcej uwagi 
i zaangażowania poświęcać jej 
urządzaniu.  Do tego stopnia, że 
ludzie masowo zaczęli korzystać 
z porad projektantów.  

– W tej chwili robimy wiele 
projektów wnętrz, nawet jeżeli 
klient nie posiada ogromnego 
budżetu lub dużego pomieszcze-
nia – mówi Tatiana Lesiv. 

Ludzie chcą, by łazienki 
w ich domach były przemyślane, 
funkcjonalne i piękne. To miej-
sce w naszym domu stało się sy-
nonimem relaksu, w którym po 
całym dniu można po prostu od-
począć. Dlatego ważne są nie tyl-
ko elementy wystroju, jak dobór 
płytek, kamienia, oświetlenia, 
kolorów czy ergonomiczne usta-
wienie sprzętów. Każdy relaksuje 
się na swój sposób – jednym wy-
starczy orzeźwiający prysznic, 
inni potrzebują długiej kąpieli 
z książką, wśród świec i kwia-
tów.

– Jeżeli dysponujemy sporym 
pomieszczeniem i odpowied-
nio dużym budżetem, możemy 

urządzić w domu własne mini-
SPA – zapewnia Tatiana Lesiv. 

Producenci prześcigają się 
w wymyślaniu kolejnych cieka-
wych i użytecznych urządzeń, 
które efektownie „wtapiają się” 
w aranżację łazienki. To, co do 
niedawna wydawało się nie-
dostępne, jest teraz w zasięgu 
ręki. Możemy wybierać wśród 
ogromnych luksusowych kabin 
prysznicowych wyposażonych 
w saunę i z możliwością chromo-
terapii, aromaterapii, z masażami, 
z muzyką relaksacyjną, z progra-
mami imitującymi spadający 
deszcz, mżawkę, wodospad, itd.

– Również wanny z hydroma-
sażem są obecnie dopracowane 
w najwyższym stopniu – za-
pewniają projektantki z salonu 
Trend. Te, które w tej chwili 
możemy zamontować w domo-
wym SPA, są wręcz naszpiko-
wane mnóstwem programów 
masująco-relaksujących. A jeśli 
do sprzętu dołączymy miłą ko-
lorystykę i dobre oświetlenie, 
w pięknej łazience odreagujemy 
wszystkie stresy.

FOTO: ARTVIZ

FOTO: ŁAZIENKI TREND









 Wybrać jak najlepiej

Preparaty dermokosme-
tyczne zawierają składni-
ki, których skuteczność jest 
potwierdzona wieloma ba-
daniami laboratoryjnymi i 
które służą specjalistycznej 
pielęgnacji. Dlatego tak ważne 
jest, by odpowiednio dobrać 
je do indywidualnych po-
trzeb. W tym pomagają far-
maceuci i dermokonsultanci 
w aptekach.

Zdrowie i uroda

ermokosmetyki , 
czyli kosmetyki 
dermatologiczne, 

są przeznaczone do pielęgna-
cji cery zdrowej, a także jako 
czynnik wspomagający w ku-
racjach różnych chorób skó-
ry. Teraz, gdy coraz częściej 
nękają nas alergie, niektóre 
kremy mogą podrażniać zbyt 
wrażliwą cerę. Rozwiązaniem 
okazują się być  produkty, 
które są efektem współpracy 
dermatologów, chemików i 

Uroda z apteki, ale bez recepty

Kosmetyki które współgrają ze skórą są coraz bardziej popularne i chętnie wybierane przez klientki aptek. Nic dziwnego – w dobie coraz 
powszechniej występujących alergii dermokosmetyki są w stanie odpowiedzieć na potrzeby nawet najbardziej wymagającej skóry.

kosmetologów. Dzięki tym 
ekspertom powstają kremy 
i inne preparaty, które są wy-
soce specjalistyczne, to zna-
czy, że pos zczególne serie 
są dostosowane do różnych 
rodzajów cery. Produkuje 
się je w sterylnych warun-
kach, przez co cały proces 
produkcji bardziej przypo-
mina powstawanie leku niż 
kosmetyku. Dlatego takie 
kremy są dostępne wyłącznie 
w aptekach. 

WERONIKA BULICZ

D
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– Jeśli klientki przychodzą 
do nas, nie wiedząc, jaki ko-
smetyk wybrać, mogą liczyć 
na fachową pomoc – opowiada 
Malwina Kominiak, dermo-
konsultantka Aptek Zdrowie. 
– Najpierw przeprowadzamy 
wywiad z pacjentką, analizuje-
my jej indywidualne potrzeby 
i wtedy dobieramy odpowied-
nią serię dermokosmetyków.

Plusem jest to, że do kon-
kretnych problemów skóry po-
wstają serie do kompleksowej 



Zdrowie i uroda
pielęgnacji. Nie musimy ku-
pować całych, możemy skupić 
się na produktach najbardziej 
naszej skórze potrzebnych lub, 
po prostu, ulubionych. I tak 
serie obejmują kremy na dzień 
i na noc, toniki, serum pod 
oczy i wiele innych prepara-
tów. Można wybierać do woli.

Bogactwo składników

Skład farmaceutycznych 
kosmetyków często może być 
bogatszy niż zwykłych prepa-
ratów. Żeby dermokosmetyki 
nie uczulały, są bezzapachowe 
i bezbarwne, zawierają tylko 
niezbędną ilość bezpiecznych 
konserwantów. Wszystkie te 
cechy mają wpływ na leczni-
cze działanie specyfi ków, któ-
re pozwalają nie tylko dbać 
o skórę, ale też wpływają na nią 
kojąco. Dodatkowo zawierają 

wiele składników aktywnych, 
których działanie potwierdzo-
ne jest w licznych testach labo-
ratoryjnych i dermatologicz-
nych. Skład wielu preparatów 
jest oparty na wodzie termal-
nej, która charakteryzuje się 
bardzo wysoką czystością oraz 
bogactwem oligoelementów, 
czyli składników takich jak 
selen, magnez, miedź, srebro, 
mangan, cynk oraz innych. 
To one warunkują działanie 
łagodzące i przeciwzapalne 
dermokosmetyków. 

Kosmetyki z apteki charakte-
ryzują się wysoką zawartością 
składników aktywnych. Wśród 
nich do najważniejszych nie-
wątpliwie należą witaminy. 
Z witaminy A czerpiemy 
młodość – jej pochodne, re-
tinoidy, to m.in. popularny 
retinol, który ma ograniczać 
powstawanie zmarszczek, 

pomaga też w niwelowaniu 
uszkodzeń i przebarwień sło-
necznych. Witaminy E i C są 
naturalnymi przeciwutlenia-
czami, a ta druga ma dodatko-
wo działanie przeciwzapalne 
i jest niezbędna do syntezy 
kolagenu, odpowiedzialne-
go za sprężystość skóry. Wi-
taminy z grupy B pomagają 
tworzyć barierę ochronną 
i świetnie nawilżają cerę.

Poza witaminami istotna jest 
też zawartość lipidów i skład-
ników mineralnych. Ich rola 
to budowa bariery ochronnej 
i przyspieszanie gojenia uszko-
dzonej skóry. Ponadto bardzo 
często stosuje się substancje 
roślinne i pochodzenia na-
turalnego. Bardzo popularne 
są wyciągi z zielonej herbaty, 
działające przeciwzapalnie, czy 
z opuncji fi gowej, które mogą 
pomóc wygładzić skórę. 

Ważne są też kwasy – AHA 
(np. mlekowy czy cytrynowy) 
oraz pochodzenia naturalnego 
(np. kwas glikolowy).

Dbamy o siebie

Kosmetyki farmaceutycz-
ne są w ostatnim czasie coraz 
popularniejsze i chętniej wy-
bierane. Chcemy dbać o swoją 
skórę i dlatego nie traktujemy 
jej sztucznymi preparatami, 
których nie jesteśmy pewne.

– Preparaty z apteki budzą 
większe zaufanie u klientek, 
które od jakiegoś czasu zdo-
bywają coraz większą świa-
domość potrzeb swojej skóry 
– mówi Malwina Kominiak. 

Rozumiemy, że stosowanie 
gruntownie przebadanych 
i specjalistycznie przygoto-
wanych kosmetyków wyjdzie 
nam na dobre.

REKLAMA
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Przygotowania do zimy

Akcja jesień – zima rozpoczęta. W październiku wszystkie butiki i salony odzieżowe przeżywają oblężenie klientów szukających cieplejszej 
odzieży. My, podążając za nimi, poszukaliśmy najnowszych trendów. W salonie firmowym marki Caterina odbył się pokaz najnowszej 

kolekcji tej firmy. Dzięki zaprezentowanym ubraniom możemy pokazać wam, jakie będą przeboje nadchodzącego sezonu.

zamiast kostiumu lub na 
popołudniowe wyjście. 

Sezon jesienno-zimowy 
to także okrycia wierzch-
nie. W szafi e każdej kobiety 
obowiązkowo znajdziemy 
płaszcze. W tym roku wer-
sja luksusowa to szlachetny 
fl ausz z dodatkiem futer. 

Jest w czym wybierać! 
Jednak warto także najpierw 
wiedzieć, co do nas pasu-
je. Panie obecne na poka-
zie, oprócz zapoznania się 
z najnowszymi trendami, 
mogły także spotkać się ze 
specjalistką od kreowania 
wizerunku Sylwią Majewską 
z Profi  Biznes. Omawiała 
ona, jak wykorzystać strój, 
aby zyskać pewność siebie. 
Pomocny w tym miniwykła-
dzie był wrześniowy „Pre-
stiż” i sesja zdjęciowa „Efekt 
motyla”, na podstawie któ-
rych Sylwia Majewska opo-
wiadała o metamorfozie jej 
autorstwa.

Kiedy nastąpiła część za-
kupowa, panie chętnie słu-
chały indywidualnych porad 
Sylwii i szukały idealnych 
dla siebie ubrań z nowej 
kolekcji. Zobaczcie zdjęcia 
z pokazu i sprawdźcie, co 
warto mieć w swojej szafi e 
w tym sezonie.               dp

iemy już, że pod-
czas zimowych dni 
królować będą cie-

płe wełny i miękkie dzianiny. 
Pojawi się sporo tweedów. 

Poza typowo jesiennymi 
kolorami, takimi jak beż, 
brąz czy szarość, w kolekcji 
znajdzie się fuksja – ostry 
piękny odcień, który daje się 
zestawiać z bardzo szeroką 
gamą kolorów. Pojawi się 
również dawno niewidzia-
ny granat, w swej bardzo 
szlachetnej, lekko mrocznej 
odmianie.

Wieczór będzie nadal 
należał do czerni, którą po-
dziwiamy na koronce i pli-
sowanych matowych tkani-
nach. Nie zabraknie jednak 
cekinów i tkanin z błyskiem, 
a także taft y.

Przebojem stają się swe-
try, które niekiedy zastępują 
nam żakiety. Idealne nawet 
na ofi cjalne wyjście w połą-
czeniu z ciepłym szalem czy 
chustą. W wersji luksusowej 
z dodatkiem angory, ka-
szgory czy alpaki, czyli tka-
nin stworzonych po to, aby 
je dotykać; są tak miękkie 
i szlachetne.

Hitem sezonu będą dzia-
ninowe sukienki znakomite 
na każdą okazję: do pracy 
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ielcy krawcy jeszcze 
nie posunęli się do tak 
radykalnych rozwią-

zań, żeby robić ubrania z papieru 
czy zużytych przedmiotów, które 
mają trafi ć na śmietnik. Ich wer-
sja na razie to neutralne kolory 
i szlachetne, naturalne tkaniny. 
Bardziej odważni są młodzi, 
mniej znani twórcy, którzy pro-
mują ekologię. Namawiając do 
zdrowego życia, pokazują nam, 
jak ciekawie można zastąpić na 
przykład plastikowe bransoletki 
biżuterią z rzeczy z odzysku. 

Coraz głośniej jest także 
o projekcie aktorki Izy Miko – 
EkoMiko, która namawia do 
zmiany niektórych codziennych 
nawyków. Stała się ona także 
ambasadorem imprezy swap
 organizowanej w całej Polsce, 
a w Szczecinie przez magazyn 
„Prestiż” (szczegóły str. 14). 
Dzięki bezgotówkowej wymia-
nie ubrań, w które już się nie 
mieścimy lub które nam się znu-
dziły, także stajemy się eko. Po-
dobnie jak Iza Miko.  

Jak widać Szczecin nie odbie-
ga od światowych trendów. Nie 
tylko poprzez imprezy swappin-
gowe. W Parku Leśnym Zdro-
je we wrześniu odbył się Eko 
Piknik, podczas którego jedną 
z atrakcji był pokaz mody eko-
logicznej projektantki Darii Sa-
lamon z Fanfaronady i agencji 
artystycznej Miseko. Wszystkie 

Ecofashion to nurt w modzie, który jest coraz silniejszy. Teraz już nie tylko zwracamy uwagę na ekologiczną żywność czy naturalne kosmetyki. 
Coraz częściej eko staje się także moda na wybiegach, także tych szczecińskich.

W

stroje wykonane zostały z re-
cyklingu ubrań. Polega on na 
przerabianiu rzeczy z second-
handów i ponownym tchnięciu 
w nie życia. Dostosowanie ich 
do współczesnej mody uchroni 
je przed trafi eniem na śmietnik.

Dodatkowo na pikniku moż-
na było obejrzeć wystawę foto-
grafi i ekologicznej biżuterii au-
torstwa Wojciecha Waleckiego 
i Anny Wójtowicz. Techniką de-
coupage’u, czyli przyklejania na 

powierzchnię wyciętego wzoru, 
wskrzeszają oni stare zegarki, ga-
zety, podzespoły komputerowe 
i wykonują z nich ekobiżuterię. 

Piękne bransolety i kolczyki, 
które prezentujemy w magazy-
nie, to właśnie ich dzieło. Może 
zainspirują was do tego, by po-
szukać wokół siebie ekologicz-
nych modowych rozwiązań. 
Czasami wystarczy coś przyszyć, 
zagiąć, wygiąć i już mamy kom-
pletne ubranie i nowe błyskotki. 

DARIA PROCHENKA

FOTO: PANNA LU MODELKA: INES STELMACH
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Niektóre z naszych torebek zdają się być studniami bez dna. Większość z nas lubi mieć przy sobie 
wszystko, co niezbędne w każdej niemal sytuacji. Po prostu nie lubimy niespodzianek. Na szczę-

ście w modzie obecnie są torebki o dużych wymiarach. Co stylowa i przezorna pani ma 
zawsze przy sobie? „Prestiż” przyjrzał się zawartości modnej torebki.

Zawsze pod ręką

07 Pióro Waterman - cena: 480 zł 
sklep SKALA
pl. Żołnierza Polskiego 4
08 Etui na pióro 
Wittchen - cena: 67 zł
sklep SKALA
pl. Żołnierza Polskiego 4
09 Skórzany terminarz
- cena: 222 zł
sklep SKALA
pl. Żołnierza Polskiego 4 St
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01 Torba Shiqua - cena: 960 zł 
salon Yuliya Babich 
Deptak Bogusława  
02 Portfel - cena: 240 zł 
Salon Caterina Collection 
pl. Zgody 1
03 Szal - cena: 280 zł 
Salon Caterina Collection 
pl. Zgody 1

04 Rękawiczki - cena:  270 zł
Salon Caterina Collection
pl. Zgody 1
05 Brelok - cena: 39 zł
Galeria Soraya
ul. Zygmunta Starego 3a
06 Okulary z kamieniami 
Swarovskiego - cena: 229 zł 
Galeria Soraya
ul. Zygmunta Starego 3a

10 Tusz Lancome Oscillation 
z wibracjami - cena: 135 zł
Perfumeria Douglas
CH Galaxy
11 Szminka Chanel
Luminous - cena:126 zł
Perfumeria Douglas
CH Galaxy
12 Błyszczyk Chanel 
Aqualumiere - cena: 118 zł
Perfumeria Douglas
CH Galaxy
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Jesienny
sezon artystyczny

rozpoczęty!

Jesień zazwyczaj kojarzy się z ponurym czasem, 
kiedy nikt nie rusza się z domu. Przekornie pokaże-
my wam, że mimo niepogody będzie to czas wielu 
większych i mniejszych wydarzeń. Od kameralnych 
spotkań literackich z autorami książek, po wielkie 
widowiska i spektakle. W naszym dziale „Kultura” 

znajdziecie szereg propozycji na najbliższy miesiąc. 
Aby zachęcić was do wyjścia z domu, wspólnie ze 

szczecińską operą przygotowaliśmy sesję zdjęciową 
obrazującą wszystkie spektakle, które pojawią się 
na tamtejszej scenie. Jesienny sezon artystyczny 

oficjalnie uznajemy za rozpoczęty. Nie tylko w Operze 
na Zamku! Szczegółów szukajcie na kolejnych 

stronach magazynu „Prestiż”.
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Magia czarów
Dzieło opowiada o rozkapryszonym 
dziecku, które zamknięte w pokoju 
daje upust swojej złości. Ożywający 

fotel, zegar, ogień i piękna księżniczka 
z porwanej książki zapraszają je do 

swojego świata, dając wskazówki na 
temat właściwego zachowania
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Lunatyczka
Akcja toczy na na wsi w XVIII-wiecznej 
Szwajcarii. Rozpoczyna się radosnymi 
przygotowaniami do wesela Aminy i 

Elvina. Tylko oberżystka Lisa nie potrafi  
ukryć złego humoru, że to nie ona 

zawładnęła sercem Elvina.... 

RENT
Bohaterowie musicalu to przedstawi-

ciele nowojorskiej bohemy; niezależny 
fi lmowiec, muzyk w przeszłości uza-

leżniony od narkotyków, narkomanka 
i tancerka go-go, homoseksualna ar-

tystka. Spędzają oni czas na niezależnej 
twórczości artystycznej, wypadach na 
wieczorne spektakle oraz na nocnych 

eskapadach do klubów.
9-11 listopada

Piękna Helena
Wydarzenia znane z mitu trojańskiego, 
które dzieją się współcześnie. Menelaus 

nie jest królem, lecz zamożnym 
biznesmenem, Parys nie jest księciem 
w przebraniu pasterza, ale bywalcem 

salonów, w stroju kuriera fi rmy przewo-
zowej. Helena jest piękną, acz nudzącą 
się żoną, o którą rywalizują mężczyźni.

20-22 listopada, 26-27 grudnia
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Wizaż i przygotowanie sesji: 
Maja Holcman
Fryzury: Salon Keune
Zdjęcia: Panna Lu
Podziękowania dla opery 
za pomoc w realizacji sesji. 
Szczegółowy repertuar opery 
na stronie www.opera.szczecin.pl

Córka źle strzeżona
Balet o zabarwieniu komicznym. 
Muzyka oparta jest na tańcach i 

pieśniach ludowych pochodzących z 
końca 18-tego wieku. Posiada prostą 

treść o bardzo francuskim charakterze, 
która osnuta wokół miłości, przekazuje 
prawdę o życiu wyśmiewając słabości 

ludzkiego charakteru.
11 i 15 listopada



restiż: Tegoroczny 
festiwal składa się 
z dwóch części – zna-

nej już z wcześniejszych edycji 
formuły Progressteron Inspi-
racje oraz nowości, jaką jest 
Progressteron Relacje. Czym 
się różnią?

Bogna Czałczyńska: Inspi-
racje pozwalają zdobyć nowe 
umiejętności i trwają najwyżej 
trzy godziny. Zajęcia w ramach 
Relacji trwają dłużej, nawet kilka 
dni. Odbywają się w mniejszych 
grupach w formie psychoedu-
kacji. Panie nauczą się na nich 
m.in. rozpoznawać i nazywać 
swoje emocje, poznają tajniki 
autoprezentacji. Takie warsztaty 
pozwalają na prawdziwe kobiece 
metamorfozy. 

– Czy PROGRESSteron budzi 

Kultura

P
duże zainteresowanie kobiet?

– Ogromne! Wiele pań przy-
chodzi, bo od dawna chciało 
spróbować nauczyć się 
jakiejś umiejętności – 
chcą sprawdzić, w czym 
dobrze się poczują. Ale 
coraz liczniejsza jest gru-
pa kobiet, które spędzają 
z nami cały weekend 
i traktują nasze spotka-
nia jako swoje kobie-
ce święto, możliwość 
wzmocnienia się kobiecą 
energią. 

– Czy są jeszcze wolne 
miejsca? Gdzie może-
my zgłosić chęć uczest-
nictwa w festiwalu?

 – Mamy jeszcze miej-
sca na spotkanie z pisar-
ką Manuelą Gretkowską, 

która opowie o odwadze bycia 
sobą, lub też na warsztatach jej 
życiowego partnera, terapeuty 

Kobiety stawiają na rozwój
Po raz 19. w całej Polsce rusza PROGRESSteron, czyli Rozwojowy Festiwal dla Kobiet. W Szczecinie trwać będzie przez pięć październikowych 

i listopadowych weekendów. Na jego uczestniczki czeka mnóstwo atrakcji i nowości. Jakich – o tym opowiada „Prestiżowi” 
Bogna Czałczyńska, jego organizatorka.

Piotra Pietuchy, który zajmie się 
wiwisekcją „upadku” mężczy-
zny. Wciąż można dostać się na 
warsztaty z zarządzania czasem, 
radzenia sobie ze stresem oraz 
inne, trzeba się jednak spieszyć. 
Zapisać się można za pośrednic-
twem strony www.dojrzewalnia.
pl. 

– Dlaczego takie spotkania 
są kobietom potrzebne?

– Mamy 120 różnych warszta-
tów i zajęć. Nie można określić 
jednej potrzeby, którą kierują 
się panie, wybierając się na fe-
stiwalowe zajęcia. Psycholog 
Izabella Orzechowska, która od 
lat wspiera nas swoją wiedzą 
i doświadczeniem, twierdzi, że 
festiwal jest potrzebny kobietom 
po to, by wyrwać się z syndromu 
Dnia Świstaka, czyli z rutyny.  wb

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

Wroc�aw
tel. 695 464 970
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unktem wyjścia rozważań zawartych 
w poradniku jest, wielokrotnie po-
twierdzana przez psychologię społecz-

ną, prawda, że siła przekonywania osób wiary-
godnych i atrakcyjnych jest o wiele wyższa niż 
innych. Autor pokazuje sposoby kształtowania 
indywidualnej wiarygodności i atrakcyjności 
piarowca dla osób przekonywanych. „Czarny” 
i „biały” piar, zdaniem Domachowskiego, nie ma znaczenia, jeśli 
spojrzy się na pracę specjalisty public relations w ten sposób. Jedynie 
osobiste zasady piarowca mogą być istotne w wywieraniu wpływu 
na rozmówcy. 

– W tej książce analizuję, jak wykorzystać ustalenia teoretyczne 
w praktyce – zaznacza autor „Psychologii…”.

Warto się przekonać, polecamy nie tylko pracownikom PR.       wb

Psychologia 
społeczna dla PR

Jak się okazuje, niektóre zagadnienia psychologii społecznej 
mogą być praktycznie wykorzystywane w pracy piarowca. 

Temu zagadnieniu została poświęcona książka 
„Psychologia społeczna zarządzania informacją przez piarowca”. 

To najnowsza pozycja w dorobku profesora Waldemara 
Domachowskiego z Instytutu Psychologii US. 

KONKURS
Wejdź na stronę www.magazynprestiz.com.pl 

i wygraj jedną z czterech książek Waldemara Domachowskiego.

P

B
ale charytatywne mają 
bogatą tradycję na 
całym świecie. Także 

w Szczecinie cyklicznie odby-
wają się takie imprezy. Już 24 
października Lions Club Jantar 
zaprasza na Bal Bursztynowy, 
organizowany od 11 lat. Te-
goroczna impreza odbywa się 
pod hasłem „Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste, czyli spotkanie 
z Alem Capone w jaskini gier 
hazardowych”. Beztroskiej po-
dróży w czasie będą towarzyszyć 

Październikowy 
Bal Bursztynowy

liczne atrakcje. Wystąpi Grażyna 
Brodzińska, w której wykonaniu 
będzie można usłyszeć piosenki 
znane z musicali. Zagra grupa 
Swing Lovers, znana szczeciń-
skim miłośnikom jazzu, oraz 
zatańczy międzynarodowa para 
tańca towarzyskiego. Uroczy-
stość odbędzie się w salach hote-
lu Radisson SAS. Koszt biletu to 
200 zł od osoby. Dochód z Balu 
Bursztynowego zostanie przeka-
zany na konto Kliniki Okulistyki 
Dziecięcej PAM.                wb
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Kultura

pamiętnika niemłodej już mężatki” to książka skrząca hu-
morem, pisana z przekąsem i czułością, pełna nieznanych 
zdjęć rodziny Rafała. To także wspomnienia o Krakowie 

sprzed dwóch wielkich wojen, o balach, od których zależało być albo 
nie być młodych panien z dobrych domów. O tajnikach niewygod-
nej damskiej garderoby, o tym jak mleko potrafi  uratować życie, gdy 
niechcący wypije się buteleczkę farby do włosów. O kosztownych za-
chciankach i podróżach sióstr Kossakówien. 

Najsmaczniejsze są jednak anegdotki o najbliższej rodzinie Mag-
daleny – Tatce, czyli słynnym malarzu Wojciechu Kossaku, i jego 
ukochanej klaczy, która wchodziła do salonu ku utrapieniu matki pi-
sarki. O siostrze Lilce, czyli Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, któ-
ra potrafi ła pisać zawsze i wszędzie, oraz o jej kolejnych miłościach 
i niepotrzebnej śmierci. O psikusach, jakie dziewczęta lubiły płatać 
rówieśnikom. I w końcu o pewnym szlafroku w czerwone i czarne 
kwiaty, na który Magdalena Samozwaniec upolowała 25 lat od niej 
młodszego... męża. I jeszcze o wielu, wielu innych chwilach, posta-
ciach i zdarzeniach ze świata, którego już nie ma.

Nieznana książka
MAGDALENY SAMOZWANIEC

Wydawało się, że spuściznę literacką Magdaleny Samozwaniec znamy w całości i już nic nas nie zaskoczy. Aż nagle, po 37 latach od śmierci 
największej damy polskiej satyry, RAFAŁ PODRAZA (stryjeczny wnuk pisarki, a także nasz redakcyjny kolega) odnalazł pożółkłe, 

nieuporządkowane kartki. Pomyślał, że to maszynopis jakiejś opublikowanej powieści. Okazało się jednak, 
że są to teksty nieznane! Postanowił więc je opracować i doprowadzić do ich wydania. 

„Z pamiętnika niemłodej już mężatki” to druga – po „Magdale-
nie, córce Kossaka” – książka Rafała Podrazy. Szukajcie jej w księ-
garniach już 4 listopada.               brZ
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Imprezy
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń Ósme Zmagania Jazzowe zakończą się 

uroczyście 30 października w Operze na 
Zamku. Tegoroczna edycja Zmagań wpi-
suje się w kampanię na rzecz starań Szcze-
cina o Akademię Sztuk. Dlatego koncert 
fi nałowy będzie podzielony na dwie części. 
W pierwszej, obok gwiazd polskiego jazzu, 
wystąpią m.in. Joanna Gajda i Marcin Jahr. 
Druga część koncertu to uczta dla miłośników jazzu – wśród gwiazd 
znajdą się Billy Harper, Piotr Wojtasik czy Wayne Dockery. 

Opera na Zamku, 30 października, godz. 20

Gala Finałowa 8. Zmagań Jazzowych

Nowy festiwal, którego celem jest pro-
mowanie polskiego soulu. Nie brakuje 
światowych wykonawców tego rodzaju 
muzyki, ale polscy artyści także coraz czę-
ściej wybierają ten nurt. Do tej pory impre-
za odbywała się już w Warszawie i w Kiel-
cach. Festiwal w ciągu całego roku pojawia 
się w różnych miastach Polski. Teraz pora 
na Szczecin. Już 6 października w Free Blues Clubie wystąpią Beata 
Andrzejewska, Marielle Milena Krzemińska oraz szczecinianka Olga 
Matylda Woźniak.

Free Blues Club, 6 listopada, godz. 20

Festiwal SoulAnd

To tytuł drugiej płyty utalentowanej wo-
kalistki Marii Peszek. Jest córką znanego 
aktora Jana Peszka, sama swoją karierę za-
czynała jako aktorka. W tej chwili deklaru-
je, że poświęca się tylko muzyce. Na swoim 
koncie ma płytę „MiastoMania” – ogromny 
sukces sprzed czterech lat. „Maria Awaria” 
to projekt z 2008 roku, który okazał się nie 
mniejszym sukcesem. Najmocniejszą stroną utworów Peszek są nie-
samowite teksty, które mają przede wszystkim wyrażać emocje.

Filharmonia, 8 listopada, godz. 19

Maria Awaria

Niezwykły i egzotyczny koncert z cyklu 
„Zachodniopomorskie – morze muzyki” 
odbędzie się w listopadzie w Filharmonii 
Szczecińskiej. Będziemy mogli usłyszeć 
niezwykły głos Youn Sun Nah. Jest feno-
menem muzyki jazzowej ostatnich lat, po-
równywana do Norah Jones, od lat koncer-
tuje w USA, Azji i całej Europie. Poznamy 
kompozycje z płyty „Voyage”, na której towarzyszą jej muzycy z Ulf 
Wakenius Quartet. Szczeciński koncert będzie pierwszym jej wystę-
pem w Polsce.

Filharmonia, 10 listopada, godz. 19

YOUN SUN NAH i Ulf Wakenius Quartet

Th e Belmondo Brothers Quintet zagra 
w Royal Jazz Club. Nazwisko braci nie jest 
zbiegiem okoliczności – to dalsza rodzina 
znanego francuskiego aktora Jeana Paula 
Belmondo. Trębacz Stephen i saksofoni-
sta Lionel Belmondo są obecnie jednymi 
z najważniejszych muzyków francuskiej 
sceny jazzowej. Do tej pory współpracowa-
li m. in. z Richardem Boną. W Polsce wystąpią po raz pierwszy.

Royal Jazz Club, 22 października, godz. 20

Bracia Belmondo

Szczecińska marka odzieżowa Stopro-
cent obchodzi w tym roku już dziesiąte 
urodziny istnienia i drugie urodziny salo-
nu fi rmowego.  Z tej okazji w Heya Club 
odbędzie się specjalna impreza. Głównymi 
atrakcjami będą koncert rapera Soboty, 
który wystąpi z płytą „Sobotaż”, a także 
występy Baby Blue oraz Eurogang, któ-
rzy przyjadą z Londynu specjalnie na te urodziny. W dniu koncertu 
w salonie fi rmowym Stoprocent będzie obowiązywać dziesięciopro-
centowa zniżka. 

Heya Club, 23 października, godz. 20

X urodziny Stoprocent

Utalentowana wokalistka jazzowa, 
skrzypaczka, autorka tekstów wystąpi 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. 
Można powiedzieć, że Miśkiewicz jazz ma 
we krwi – jest córką znanego saksofoni-
sty jazzowego Henryka Miśkiewicza, a jej 
młodszy brat jako perkusista gra z Toma-
szem Stańką. Współpracowała m. in. z Ce-
sarią Evorą, Nigelem Kennedym i Ewą Bem. 

MOK Police, 24 października, godz. 19

Koncert Doroty Miśkiewicz

Latin Jazz w najlepszym wydaniu. Marita 
Albán Juárez jest w połowie Polką, 
a w połowie Peruwianką. W klubie Free 
Blues wystąpi z towarzyszeniem trojga 
muzyków. Jedym z nich jest jej brat Jose 
Manuel, grający na perkusji. To bardzo 
utalentowane rodzeństwo – ona uczyła się 
wokalu jazzowego pod okiem Ewy Bem, 
on zaś ma na koncie współpracę m. in. z Maanamem i Łoną.

Free Blues Club, 18 października, godz. 20.30

Marita Albán Juárez Quartet

WERONIKA BULICZ

Do słuchania



Imprezy

Sztuka Erica Emmanuela Schmitta 
w reżyserii Marka Piasecznego. Jedno 
z pytań, jakie stawiane jest w spektaklu 
to: „Kiedy widzicie kobietę i mężczyznę 
w urzędzie stanu cywilnego, zastanówcie 
się, które z nich stanie się mordercą?”. Bo-
haterami sztuki są Lisa i Gilles. Ich małżeń-
stwo przechodzi kryzys. Kiedy on traci pa-
mięć, ona ma niepowtarzalną szansę zbudowania ich życia na nowo.

Teatr Mały, 23-25 października, godz. 19

„Małe zbrodnie małżeńskie” w Teatrze Małym

„Patty Dyphusa” to spektakl Teatru Polo-
nia z Warszawy. Autorem sztuki hiszpański 
reżyser Pedro Almodovar. Tytułowa Patty 
została stworzona przez niego w latach 80. 
i stała się bohaterką felietonów publikowa-
nych przez artystę w tygodniku „La Luna”. 
W postać Patty w warszawskiej sztuce 
wcieliła się znakomita Ewa Kasprzyk. Re-
żyseruje Marta Ogrodzińska.

Teatr Współczesny, 12 listopada, godz. 18.30 i 20.30

Sztuka Almodovara w Szczecinie

Tegoroczna absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza na  
wernisaż wystawy swoich prac połączony 
ze sprzedażą. „Relacje” Nguyen Le Mai 
będzie można oglądać w Galerii Soraya aż 
do 27 listopada.

Galeria Soraya, 30 października, 
godz: 18:00

Relacje

Historia pechowego taksówkarza wraca 
na deski Teatru Polskiego. Od 20 do 31 paź-
dziernika spektakl będzie grany niemal co-
dziennie. Wybierze się tam na pewno wielu 
szczecinian, zarówno ci, którzy jeszcze nie 
znają tej sztuki, jak i ci, którzy mieli okazję 
już ją oglądać. Dlaczego? To przedstawie-
nie niemal kultowe w naszym mieście, za-
wsze gromadzi rzesze publiczności, które śmieją się w Polskim do łez. 

Teatr Polski, 20-21, 25-31 października, godz. 19

„Mayday” w Teatrze Polskim

Spektakl stołecznego Teatru Kamienica 
zostanie zagrany gościnnie w Operze na 
Zamku. Główny bohater jest niewidomy 
i właśnie rozpoczyna samodzielne życie 
w Nowym Jorku. Kiedy poznaje ekscen-
tryczną Jill, początkującą aktorkę, rozpo-
czyna się seria zaskakujących zwrotów 
akcji. Występują Lesław Żurek, Ewa Ziętek, 
Marta Żmuda-Trzebiatowska oraz Michał Lesień. 

Opera na Zamku, 24 października, godz. 19.30

„Motyle są wolne”

Jaka jest rola kobiet w społeczeństwie? 
Czy coś się zmieniło i czy nadal tak na-
prawdę panuje patriarchat? – na te i inne 
pytania odpowiedź próbuje znaleźć sztuka 
„Idiotki” w reżyserii Marcina Wierzchow-
skiego. Spektakl został nagrodzony na 43. 
Przeglądzie Teatrów Małych Form KON-
TRAPUNKT 2008.

Teatr Współczesny – Malarnia, 16-18 października, godz. 19

„Idiotki” we Współczesnym

Do oglądania

„Nocleg w Apeninach” Aleksandra 
Fredry to pierwsza premiera w nowym 
sezonie. Tekst, który powstał jako libretto 
operetki Stanisława Moniuszki, jest jed-
nocześnie zabawny i mroczny. Muzykę 
do partii śpiewanych skomponował Jacek 
„Budyń” Szymkiewicz, wokalista i gitarzy-
sta Pogodna. Reżyseruje Michał Zadara. 

Teatr Współczesny, premiera 24 października, godz. 19

Premiera Teatru Współczesnego
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Do spotkania

16 października zostanie otwarta wysta-
wa zatytułowana „Polska jakość”. Zostaną 
na niej pokazane prace polskich artystów 
powstałe w ciągu ostatnich 60 lat. To zare-
jestrowana przez sztukę polska droga do 
nowoczesności. Część artystów przeciw-
stawiała się szarej codzienności i rutynie, 
ale można zobaczyć również prace, które 
wpisują się potulnie w wymogi swoich czasów. Prezentowane obiekty 
pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie i Kolekcji 
Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie.

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Staromłyńska 1, 
16 października, godz. 18 

Wernisaż na Staromłyńskiej

Promocja książki „Psycholo-
gia społeczna zarządzania infor-
macją przez piarowca” odbędzie się 
w Willi West-Ende.  Spotkanie z au-
torem książki profesorem dr. hab. 
Waldemarem Domachowskim będzie 
miało miejsce 22 października, a uczest-
nicy będą mogli osobiście dowiedzieć się, 
dlaczego warto skorzystać z poradnika. Książkę wydało Wydawnic-
two Naukowe US. Jest pierwszą w Polsce publikacją, która daje pra-
cownikom PR konkretne narzędzia z zakresu psychologii społecznej 
i pokazuje, jak wywierać zamierzony wpływ na innych.

Willa West-Ende, 22 października, godz. 17

Psychologia społeczna i PR

15 października rozpoczną się w Szcze-
cinie obchody „Czeskiego miesiąca”. 
W tym czasie odbędą się wystawy, pokazy 
fi lmów oraz konkursy. Uroczysta inaugu-
racja będzie miała miejsce w Książnicy Po-
morskiej, a pozostałe wydarzenia odbędą 
się m. in., w Willi Lentza, w Public Cafe, w 
Klubie 13 Muz. Od 15 do 28 października 
będziemy mogli oglądać wystawę „Czeskie Naj…” – dowiemy się wie-
lu interesujących faktów i poznamy największe osiągnięcia Czechów.

15-28 października, różne miejsca w Szczecinie 
(szczegóły na www.lubie.szczecin.pl) 

Czeski Szczecin

REKLAMA



Krzysztof PIERWIENIECKI
Absolwent wrocławskiej AWF (1985). Obecnie, po wielu latach pracy w Stoczni, na stanowi-

sku montera rurociągów okrętowych, przebywa na rencie. Do historii polskiego sportu przeszedł 
jako jeden z najlepszych pięściarzy wagi lekkopółśredniej i półśredniej. Olimpijczyk z Monachium 
(1972). Urodził się 7 kwietnia 1952 roku w Łubowie koło Szczecinka. Jego przygoda ze sportem 
trwała 13 lat (1968-81). Zawodnik Pogoni (1968-74) i Stali Stocznia (1974-81). Po zakończeniu 
kariery przez kilka lat był trenerem, po czym z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, zupełnie 
zrezygnował z działalności sportowej.

Zdrowotny dramat Krzysztofa Pierwienieckiego rozpoczął się na Międzynarodowym Turnie-
ju Bokserskim w Jugosławii (1978), podczas walki doznał kontuzji złamania kciuka prawej ręki.  
Kontuzja była na tyle poważna, że musiano założyć śruby. Po jednej z kolejnych operacji wszcze-
piono mu wirus żółtaczki typu „B”. Od tego czasu zaczęły się problemy zdrowotne. Diagnoza lekar-
ska była druzgocząca: minimum dwuletni zakaz uprawiania sportu! Niestety, jeszcze w tym samym 
roku działacze sportowi namówili zawodnika do kontynuacji kariery. Dalsze uprawianie sportu, 
jeszcze bardziej zaszkodziło jego zdrowiu; na jednym z treningów doznał uszkodzenia kręgosłupa w części piersiowej, później porażenia 
nerwu promieniowego lewej ręki. W końcu, z powodu przewlekłych chorób i ogólnego osłabienia organizmu, pan Krzysztof postanowił 
defi nitywnie zakończyć karierę. 

Krzysztof Pierwieniecki przez wiele lat był mistrzem okręgu szczecińskiego w wadze lekkopółśredniej i półśredniej. W 1972 roku zdobył 
tytuł Mistrza Polski w wadzie lekkopółśredniej, 4 lata później został wicemistrzem kraju w tej samej wadze; wielokrotnie reprezentował Pol-
skę w meczach międzypaństwowych. Był także mistrzem Europy juniorów (Budapeszt 1972) w wadzie lekkopółśredniej, mistrzem Turnieju 
Bokserskiego w Most (Czechosłowacja 1971). Na koncie ma także zwycięstwa turniejów: „Gryf Szczeciński” (1971) w kat. lekkopółśredniej 
i „Laur Wrocławia” (1976) w kat. półśredniej; mistrz Turnieju w Ułan Bator (Mongolia 1974). Stoczył 197 walk (163-9-25). 

Dzisiaj Krzysztof Pierwieniecki ma ogromny żal do ówczesnych działaczy, że mimo poważnych przeciwwskazań lekarskich nakłonili 
go do kontynuacji kariery. Jedyna radość jaką ma z okresu przygody ze sportem, to fakt, że jest olimpijczykiem.     

 Rafał Podraza

POCZET SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW

Sport
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Złoty skoczek z rajdowcami
Szczecińska Baja była okazją dla spotkań wybitnych sportowców, nie tylko tych związanych ze sportami motorowymi. 

W drugim dniu imprezy gościł Wojciech Fortuna, złoty medalista zimowej olimpiady w Sapporo w 1972 roku. 
W Szczecinie był gościem biegu odbywającego się równolegle i w tym samym miejscu co rajd.

ojciech Fortuna: Zostałem zaproszony na sportową impre-
zę organizowaną przez gminę Dobra. Byłem gościem pod-
czas biegów przez nią organizowanych. Przy okazji pojawi-

łem się też na rajdzie. Lubię i popieram wszystkie sportowe imprezy, 
więc zdecydowałem się na ten przyjazd bez wahania.

– Jak ocenia Pan te wydarzenia sportowe?
– Jeśli chodzi o biegi, to uważam je za świetny pomysł. Myślę, że 

trzeba organizować takie imprezy i popularyzować aktywność spor-
tową wśród młodzieży. 

Rajd natomiast bardzo mi się podobał. Wiem też, że był pozytyw-
nie oceniany przez uczestników i pozostałych widzów. Uważam, że 
bardzo dobrze się stanie, jeśli taki rajd na stałe wpisze się w kalen-
darz międzynarodowych imprez organizowanych w Szczecinie. Ma 
to znaczenie nie tylko dla miasta.

– Jest Pan jedynym do tej pory złotym medalistą zimowej olim-
piady. Czy widzi Pan kogoś w polskiej kadrze, kto mógłby powtó-
rzyć taki wyczyn?

– Jeśli chodzi o skoki narciarskie, uważam, że Adam Małysz ma 
realną szansę na upragnione złoto. Upragnione tak samo przez niego, 
jak i przez nas. Wiem, że w tej chwili Adam trenuje ze zdecydowanym 
nastawieniem na złoto. Byłby to wymarzony koniec kariery. Poza tym 
wierzę w tę kadrę i również drużynowo wróżę im medal. Te igrzyska 
będą, nie tylko moim zdaniem, najlepsze od czasu Chamonix w 1924 
roku – nasza kadra ma szanse na wiele medali. Poza skoczkami pew-
niakiem jest chociażby Justyna Kowalczyk.         wb
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Specjalne podziękowania dla 
portalu www.H31.pl 

za udostępnienie zdjęć 
do Prestiż BAJA.

KONKURS
Wejdź na stronę 

www.magazynprestiz.com.pl
i wygraj jedną z pięciu książek 

Wojciecha Fortuny.

Od lewej Wojciech Fortuna, Zbigniew Bednarski



Sport

rajdzie ścigało się 25 zawodowych załóg samochodów te-
renowych i 3 quady. Wygrała załoga z Węgier Balazs Szalay 
i Laszlo Bunkoczi, jadąca oplem antarą. Kolejne miejsca na 

podium zajęli Czesi Zdenek Porizek i Marek Sykora (BMW X5), któ-
rzy stracili sześć minut i 33 sekundy do lidera oraz Miroslav Zapletal 
i Zdenek Ulehla (Mistubishi Pajero), którym zabrakło osiem minut. 
Ci drudzy są wielokrotnymi uczestnikami rajdu Dakar.

W rajdzie wystartował także najbardziej utytułowany polski za-
wodnik Krzysztof Hołowczyc. Jego mitsubishi pajero miało jednak 
awarię i popularny „Hołek” zakończył swój udział po pierwszym dniu 
zawodów. Szczęścia do swojego mitsubishi nie miał też szczecinianin 
Sławomir Wasiak, mistrz Polski i jeden z faworytów wyścigu. Odpadł 
po drugim dniu. Więcej szczęścia miała szczecinianka Klaudia Pod-
kalicka, jadąca z ojcem Mariuszem. Jej auto także uległo awarii, udało 
się jej jednak ukończyć rajd na 15. pozycji w klasyfi kacji generalnej 
i trzeciej w klasie T1 w ramach Rajdowych Mistrzostw Polski Samo-
chodów Terenowych. To dla niej sukces, gdyż po raz pierwszy star-
towała w tego typu imprezie. Tutaj warto dodać: łącznie na 25 załóg 
- aż osiem nie zdołało ukończyć zawodów. Uczestnicy przez trzy dni 
pokonywali odcinki specjalne o łącznej długości 404 km. Pierwszy 
znajdował się na terenie poligonu, koło al. Wojska Polskiego. Tam też 
na terenie strzelnicy wojskowej, przylegającej do ul. Szafera, stanęło 
miasteczko rajdowe. Kolejne dwa OS-y biegły przez teren gminy Do-
bra, jeden z Wołczkowa, a drugi koło Dobrej. Przy każdym był punkt 
widokowy, gdzie liczna publiczność mogła obserwować zmagania 
potężnych samochodów.

Szczecińska impreza stanowiła V Rundę Rajdowych Mistrzostw 
Polski Samochodów Terenowych, VII Rundę Mistrzostw Europy 
Centralnej w rajdach Cross Country oraz przede wszystkim rundę 

W

Rajdowa śmietanka 
w Szczecinie

Udało się. Szczecin po wielu latach rozpoczyna powrót do wyścigowej I ligi. Pierwszym krokiem był rajd samochodów terenowych Baja 
Poland 2009, który pod koniec września rozegrany został w Szczecinie i Dobrej. Na trasie pojawiły się międzynarodowe załogi, 

a także najbardziej utytułowany Polak – Krzysztof Hołowczyc. „Prestiż” wspierał to przedsięwzięcie i patronował mu. 
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kandydacką do Międzynarodowego Pucharu Baja. Wszystko wska-
zuje na to, że organizatorzy zdali pierwszy egzamin i Szczecin na stałe 
wejdzie do międzynarodowego cyklu rajdów.

Magazyn „Prestiż” był patronem medialnym imprezy. Podczas raj-
du dostępne było specjalne wydanie naszego magazynu „Prestiż Baja” 
– jako ofi cjalnej gazety rajdu – w której można było znaleźć fachowe 
informacje na temat imprezy.             br

REKLAMA



ala sportów walki Iron 
Fist zmieniła halę SDS
-u nie do poznania. 

Na środku parkietu stanął ring, 
były trzy telebimy, lasery i dym. 
Galę poprzedził pokaz tance-
rek z Shock Dance oraz występ 
szczecińskiego zespołu Quo Va-
dis, który na tę okazję skompo-
nował specjalny utwór pt. „Iron 
fi st”. 

– Trochę obawialiśmy się, czy 
impreza wypali, ale nieskromnie 
powiem, że jesteśmy zadowoleni 
– mówi Marek Pawlak z fi rmy 
Brandhouse. 

Sporo emocji było też na 
ringu, choć organizatorzy tuż 
przed samą imprezą mieli trochę 
kłopotów ze skompletowaniem 
walczących par. 

Sport
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Spacer z kijkami
Drużynowy tytuł wicemistrza świata zdobył w nordic

walkingu szczecinianin Rafał Tokarski. 

wój tytuł Tokarski wywalczył we wrześniu w Austrii pod-
czas odbywających się tam mistrzostw świata tej stosun-
kowo młodej dyscypliny. Indywidualnie też był blisko 

podium – zajął czwarte miejsce. To kolejny sukces szczecinianina. 
W sierpniu zdobył w Gnieźnie tytuł Mistrza Polski na I Mistrzo-
stwach Nordic Walking na dystansie 20 km. Na co dzień Rafał trenuje 
w Nordic Walking Klubie Szczecin prowadzonym przez Małgorzatę 
i Tadeusza Figurskich.

– Trenujemy na terenach Puszczy Wkrzańskiej i Gór Bukowych 
– opowiada mistrz. 

Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami i choć jest dyscypli-
ną nową, już stał się modny. Ta moda ma szansę potrwać dość długo, 
gdyż nie jest przesadą stwierdzenie, że to sport naprawdę dla każde-
go, niezależnie od płci i wieku. Plusem jest z pewnością stały kontakt 
z naturą. A przykład Rafała Tokarskiego pokazuje, że można mieć 
wiele satysfakcji z takich spacerów, dodatkowo rozsławiając Szczecin 
na międzynarodowych zawodach.         wb

S

G

Od lewej: Tadeusz Figurski II, wicemistrz Polski na 20 km, Jolanta Majczak
mistrzyni Polski na 5 km, Agnieszka Tokarska (siostra Rafała) mistrzyni Polski 
na 5 km, Emilia Polkowska, wicemistrzyni Polski na 20 km, Rafał Tokarski

MOCNE uderzenie żelaznej pięści
Taka gala w Szczecinie odbyła się po raz pierwszy. I można się spodziewać kolejnych, bo impreza zrobiła duże wrażenie na kibicach, którzy 

prawie do ostatniego miejsca wypełnili Szczeciński Dom Sportu.

– Problem był tym większy, 
że walki odbywały się we wciąż 
mało popularnych dyscypli-
nach – formule MMA, czyli po-
łączeniu różnych stylów walki 
(w ringu mógł się spotkać np. 
bokser z judoką) i boksu tajskie-
go – opowiada Krzysztof Jaku-
bowski, współwłaściciel agencji 
Brandhouse. 

W gali wzięło udział kilku 
szczecinian, czterej z nich scho-
dzili z ringu jako zwycięzcy.

Najpierw szybko ze swoim 
przeciwnikiem rozprawił się Pa-
weł Piłat (Nak Muay Szczecin), 
potem Maciej Jewtuszko (Berse-
kers Team) złamał nos Tomaszo-
wi Kowalskiemu i wygrał przez 
nokaut techniczny. Na punk-
ty wygrał Maciej Linke (Gold 

Team Linke), choć jak mówił po 
gali, ciosy przeciwnika sprawiły, 
że nie pamiętał części walki i był 
o krok od porażki. 

Nie udało się natomiast po-
żegnanie z polskimi kibicami 
starszego z braci Linke – Ma-
riusza. „Manolo” nie wytrzy-
mał szaleńczego ataku dużo 
młodszego Piotra Sudeckiego.  
Szczecinianin po dwóch minu-
tach leżał na deskach, a sekun-
danci rzucili na ring ręcznik 
i sędzia musiał przerwać walkę. 

W jedynej walce bokserskiej 
Artur Mulinow (Bersekers 
Team) pokonał na punkty Pa-
tricka Baumanna. 

Podobna impreza to duże 
wyzwanie organizacyjne, któ-
re sporo kosztuje, ale bardzo 

prawdopodobne, że w przy-
szłym roku w Szczecinie odbę-
dzie się podobna gala. Organi-
zatorzy już teraz zapowiadają, 
że będzie bardziej efektowna.

– Mamy nadzieję, że zor-
ganizujemy ją na przełomie 
kwietnia i maja. Udowodni-
liśmy, że w starej hali można 
zrobić fajną imprezę. Na pew-
no chcemy doszlifować organi-
zację imprezy, zrobić większe 
show, liczymy też na przyjazd 
lepszych zawodników. Już 
zgłaszają się Tajlandczycy, Ja-
pończycy czy Ukraińcy. Mamy 
nadzieję, że kolejna gala będzie 
większego formatu – zapewnia 
Marek Pawlak z Brandhouse. 
Imprezie patronował „Prestiż”. 
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antyna portowa – to nazwa nowej restauracji, która od 18 
września działa w Szczecinie. Zgodnie ze swoją nazwą wy-
szynk znajduje się na terenie portu. W dużym, gruntownie 

odermontowanym obiekcie, w którym kiedyś działał sklep meblowy 
znalazła się m.in. nowoczesna stołówka oraz sale bankietowe. Na 
uroczystym otwarciu portowej knajpy oprócz specjałów szefa kuchni 
można było pobyć w modnym towarzystwie. Imprezę poprowadziła 
Katarzyna Skrzynecka, a partnerowali jej aktorzy Teatru Polskiego: 
Michał Janicki, Adam Dzieciniak oraz Sylwia Różycka, która zaba-
wiała gości śpiewem.           wb

W porcie znów gwarno

o była zacięta walka, z różnicami tylko o jeden punkt. 
Ostatecznie podczas Floating Garden Szczecin Open 2009 
w Binowie triumfował Peter Erofejeff . Walczył o nagrody 

pieniężne w wysokości 40 tysięcy złotych. Po zasłużonym zwycię-
stwie nadszedł czas na bankiet, na którym spotkali się wszyscy za-
wodnicy z 11 krajów oraz sponsorzy turnieju. Impreza jak zawsze 
w Binowie była udana. Świeże sielskie powietrze i piękna okolica słu-
żą vipowskim bankietom.            dp  

Walka 
do ostatniego dołka

okazem mody zainau-
gurował swoją dzia-
łalność salon mody 

dziecięcej Nikki przy ulicy Jagiel-
lońskiej. Stroje dziecięce zgodne 
z najnowszymi trendami poka-
zali najmłodsi. Ku uciesze swo-
ich rodziców dzieci sprawdziły 
się w tej roli świetnie – więk-
szość małych modeli i modelek 
czuła się jak ryby w wodzie.                

wb

Moda dla najmłodszych

P K

K
T

olorowe, ekstrawa-
ganckie kreacje to 
znak rozpoznawczy 

Fanfaronady. Projektantka Daria 
Salamon po raz kolejny na swo-
im pokazie udowodniła, że nie 
trzeba wcale ruszać na zachód 
Europy, by ubrać się oryginal-
nie. Przez kilka dni Brama Jazz 
Café gościła jeszcze wielu in-
nych utalentowanych artystów. 
Byli didżeje: Miss Mary, Totam-
to, Koval oraz gościnnie Sonar 
Soul. Mniej klubowy, bardziej 
kameralny był występ w trakcie 
niedzielnego wieczoru Łukasza 
Górewicza ze swoim Baltic Neo-
polis Quartet. A to wszystko z 
okazji urodzin audcyji radiowej 
“Środek Miasta”.                 ad

Artyści w Bramie
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Leszek Siwecki, doradca prezydenta 
Szczecina wręcza puchar 
zwycięzcy turnieju

Od prawej: Daria Salamon i jej modelki

Dj Sonar soul

Jadzia Mielcarek - Środek Miasta, model-
ka i Krzysztof Lubka choreograf pokazu



hyba nikt się nie spo-
dziewał, że to połą-
czenie okaże się aż 

tak owocne. Na dziedzińcu zam-
kowym Janusz Radek dał nie-
zapomniany koncert.  Artysta, 
dysponujący czterooktawowym 
głosem, śpiewał z towarzyszeniem 
orkiestry pod dyrekcją Dariusza 
Filipczaka. Jak zwykle podczas 
koncertu na dziedzińcu Zamku – 
było nastrojowo. Fasady budynku 
oraz scena były pięknie oświetlo-
ne, budując niesamowity klimat. 
Ta sceneria okazała się dobrym 
tłem dla „spektaklu”, jakim były 
popisy wokalne artysty. Zaczął 
od znanych utworów, jak „Jed-
nego serca”, „Sen o Warszawie”. 
Publiczność wstrzymała oddech 
przed brawurowym wykonaniem 
piosenki „Dziwny jest ten świat”. 
Później artyście wolno już było 
poszaleć – kolejne utwory były 
stylizowane nawet na techno. Im-
prezie patronował „Prestiż”.     wb
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C

omentator sportowy Dariusz Szpakowski i piłkarz Maciej 
Szczęsny pojawili się w Szczecinie, by promować piłkę 
nożną. Okazją było otwarcie nowego zadaszonego kom-

pleksu sportowego, który tworzą dwa boiska piłkarskie o wymiarach 
15×23 m. Szpakowski opowiadał o swoich doświadczeniach w pracy 
komentatora, a Szczęsny bronił bramki przed śmiałkami, którzy pró-
bowali strzelić mu gola.          wb

K

Janusz Radek 
Od Niemena do techno

Promowali piłkę

Były piłkarz Pogoni Dariusz Adamczuk i Dariusz Szpakowski wspominali dawne czasy

Swoich sił w bramce spróbował też rysownik Henryk Sawka

W
niecodzienny sposób jedna ze szczecińskich  par młodych 
postanowiła uczcić swój ślub. W przerwie meczu Pogoni 
Szczecin z Górnikiem Łęczna państwo młodzi pojawili się 

na murawie stadionu przy ulicy Twardowskiego. Nowożeńcy strzelili 
sobie po rzucie karnym, wysłuchali „Sto lat” od kibiców  i pojechali 
na wesele.                  tch

Ślubna murawa Zdrowe piersi
Szczecinie powstanie Centrum Diagnostyki i Terapii No-
wotworów Piersi. 5 października wmurowano kamień 
węgielny pod jego budowę. Placówka będzie działać przy 

Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. 
– Dzięki nowym oddziałom poprawią się warunki przyjmowa-

nia pacjentek, na miejscu będą przygotowywane leki cytostatyczne 
– wymienia Krystyna Pieczyńska, dyrektorka ZCO. 

Centrum ma być gotowe do końca 2011 roku. Znajdzie się tam 
miejsce na 80 łóżek, oddział chemioterapii, pracownie laboratoryj-
ne oraz aptekę. Koszt budowy 50 mln zł. Mimo że w kampanię na 
rzecz wczesnego wykrywania raka piersi angażuje się wiele gwiazd 
– w Polsce to wciąż spory problem. Budowa takiej placówki to kolej-
ny krok w dobrym kierunku. „Prestiż” zawsze będzie wspierać takie 
inwestycje.             wb
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Zachodniopomorskie Targi Nieruchomości i Inwesty-
cji już za nami. W pierwszy weekend października pod 
dachami MTS zebrało się kilkudziesięciu wystawców, 

głównie biur nieruchomości oraz deweloperów. Dzięki temu wszyscy 
zainteresowani kupnem domu lub mieszkania mogli w jednym miej-
scu zebrać aktualną ofertę nieruchomości w Szczecinie i zasięgnąć fa-
chowych porad. A także dowiedzieć się czegoś o „Prestiżu”, który był 
nie tylko patronem medialnym imprezy, ale także miał swoje stoisko. 
Nasza redakcja ufundowała też jedną z nagród. Firma Staus Dom 
otrzymała miesiąc reklamy na stronie internetowej magazynprestiz.
com.pl za zwycięstwo w kategorii Najlepszej Inwestycji.                  wb

Pokazali nieruchomości

XIV
od koniec września do Krakowa licznie zjechali się repre-
zentanci środowiska kulturalnego Szczecina. Wszystko 
za sprawą VI Kongresu Kultury Polskiej, który odbył się 

w Auditorium Maximum UJ. Moderatorem debaty był jeszcze nie-
dawno szczeciński dyrektor Teatru Współczesnego, Zenon Butkie-
wicz, dziś dyrektor Departamentu  Narodowych Instytucji Kultury 
w MKIDN. Obok półtora tysiąca ludzi kultury z całej Polski pojawili 
się nasi ludzie, m.in. Andrzej Oryl, dyrektor Filharmonii Szczeciń-
skiej, Krzysztof Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, Agata Zbylut, prezeska szczecińskiej Zachęty Sztuki Współcze-
snej, Szymon Różański, wicedyrektor Opery na Zamku.           jg

Szczecinianie 
na Kongresie

P

statni weekend lata, 
od 19 do 20 wrze-
śnia, upłynął w Bi-

nowie pod znakiem turnieju 
SPA Baltica Cup. W turnieju, 
który został rozegrany w ciągu 
dwóch dni, w szranki stanęły 
wyłącznie kobiety. Głównym 
punktem rozgrywek golfowych 
był turniej rozegrany na mi-
strzowskim 18-dołkowym polu.  
Niedoświadczone panie, chcą-
ce zgłębić tajniki tego sportu, 
mogły to zrobić biorąc udział 
w Akademii Golfa, która działa-
ła równolegle do turnieju. Roz-
grywkom towarzyszyły piękna 
pogoda i równie dobre nastroje 
zawodniczek i widzów turnie-
ju. Zawodniczki reprezentujące 
SPA Baltica zdobyły pierwsze 
miejsce w drużynowej kon-
kurencji Texas Scramble roz-
grywanej w ramach Akademii 
Golfa.                                 wb

Golf w damskiej 
odsłonie

O

Iwona Drążkiewicz, szefowa marketingu Prestiżu z czytelnikiem

Szczecińska delegacja niemal w komplecie: w składzie Katarzyna Marlicz, radna Komisji 
Kultury Rady Miasta Szczecina, Anna Lemańczyk – Białas, dyrektor SAA, Rafał Roguszka, 
dyrektor DK Klub 13 Muz, Adam Komorowski, dyrektor DK Skolwin, Agata Stankiewicz, 
dyrektor WKIDN UM Szczecina, Marek Sztark, dyrektor „Szczecina 2016”

Sebastian Jędraszek, dyrektor szczecińskiego oddziału Raiff eisen Bank 
w otoczeniu wypoczywających golfi stek

Katarzyna Antoń (marketing Pazim) i Maja Wiśniewska (Baltica Wellness&SPA)
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ako mąż i nie mąż jest 
sprawcą wielu ciąż” – 
te słowa i dźwięki po-

pularnej niegdyś piosenki moż-
na było usłyszeć w Kafe Jerzy, 
klubie znanym zwłaszcza wśród 
tzw. starszej młodzieży. Atrakcją 
wieczoru był Atrakcyjny Kazi-
mierz, czyli Kazimierz Bryndal 
z zespołem. Gwiazda lat 90., au-
tor wielu przebojów napisanych 
ze starszym bratem Rafałem 
Bryndalem, dzisiaj warszawskim 
celebrytą i dziennikarzem Radia 

J

Ciążowy sprawca 
na urodziny Jerzego

Zet. A okazją do przypomnienia 
Atrakcyjnego Kazika były siód-
me urodziny klubu. Zarówno 
goście – wśród nich tradycyjnie 
już dziennikarze, politycy, praw-
nicy i biznesmeni – jak i artysta 
bawili się dobrze. Koncert trwał 
dwa razy dłużej niż zaplanowa-
no, a lider grupy, który – jak na 
prawdziwego artystę przystało – 
mocno wczuł się w urodzinowy 
klimat imprezy, recytował wier-
sze i co rusz porzucał scenę, by 
tańczyć z gośćmi.                   br

Marta Łaźniowska, dziennikarka TVP
Kazimierz Bryndal, czyli Atrakcyjny 
Kazimierz, gwiazda urodzin

Redaktor Dariusz Staniewski jak zwykle wśród kobiet, od lewej Magdalena 
Stankiewicz, prezenterka TVP Szczecin, Magdalena Gonciarz

Magdalena Gonciarz, dziennikarka TVP 
Szczecin i Piotr Dziemiańczuk, 
szef Kroniki TVP Szczecin

Michał Stankiewicz, współwłaściciel 
Kafe Jerzy i Piotr Wachowicz, dyr. wydziału 
promocji szczecińskiego magistratu

Mecenas Marek Mikołajczyk, Dariusz Staniewski, dziennikarz Kuriera 
Szczecińskiego, Magdalena Chrobrowska, współwłaścicielka Kafe Jerzy
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Zawody z kawą
września na stadio-
nie przy Litewskiej 
pojawili się najwięksi 

lekkoatleci z całego świata. Nie-
kwestionowaną gwiazdą mityn-
gu Pedros Cup był Asafa Powell, 
który po raz kolejny osiągnął 
wynik poniżej dziesięciu sekund 
w biegu na 100 metrów. Dzień 
przez startem Powell pojawił się 
w Szczecinie w koszulce z napi-
sem „I love Szczecin”. Trudno 
się dziwić tej miłości Jamajczyka 
do naszego miasta, skoro szcze-

cinianie gorąco mu kibicują. W 
biegach kobiet najlepsza okazała 
się Jamajka Sherone Simpson. 
Polscy sportowcy triumfowali 
m.in. w skoku o tyczce (Anna 
Rogowska) czy rzucie młotem 
(Szymon Ziółkowski).             wb

aleria Soraya co mie-
siąc zaskakuje swoich 
gości i klientów. Za 

każdym razem zaprasza na bar-
dzo ciekawe wernisaże i kultu-
ralne wydarzenia. Tym razem 
było melancholijnie i delikatnie, 
a wszystko za sprawą wernisażu 
wystawy „Moje medytacje”. Au-
torka prac Sylvia Groger po wa-
kacjach ofi cjalnie zainauguro-
wała jesienny sezon artystyczny 
w galerii.                   dp

G

FO
TO

: M
AT

ER
IA

ŁY
 G

AL
ER

II 
SO

RA
YA

Medytacje w galerii

Autorka prac Sylvia Groger

Od prawej: właściciel Galerii Soraya Andrzej Małyska



ucznie obchodził swoje 10. urodziny Wielonarodowy Kor-
pus Północny- Wschód. Główne uroczystości odbyły się 19 
września na Wałach Chrobrego i w okolicach. Udział wzięli 

w nich liczni przedstawiciele władz, samego korpusu i szczecinianie. 
W ramach urodzin koncert dała Orkiestra Wojskowa Duńskiego 
Królewskiego Pułku Ochrony. Duże wrażenie zrobił też w sobotni 
wieczór pokaz sztucznych ogni. W sobotę i w niedzielę można było 
zwiedzać okręty wojskowe, ciężkie pojazdy oraz spróbować wojsko-
wej grochówki.               wb
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Dziesięć lat korpusu

łumy pań podziwiały autorski pokaz Kasi Hubińskiej w 
warszawskiej Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki. W poka-
zie w roli modelek wystapiły m.in. tancerka i choreografk a 

Iza 3 D oraz aktorka Aldona Orman, znana m.in. z serialu „Klan”. 
– Inspiracją były dla mnie kobiety fi lmów Pedro Almodovara, 

jednak pokazane z tej radosnej, pełnej optymizmu strony – mówiła 
projektantka po pokazie. 

Wydarzenie połączone było z przedpremierowym pokazem fi lmu 
Almodovara „Przerwane objęcia”, a dodatkową i dodającą pikanterii 
atrakcją był występ popularnej w Warszawie Drag Queen – Rossitty 
Perez. Wszak sam Almodovar nie ukrywa, że także czasem lubi prze-
brać się w damskie ciuszki…

W rytmie Almodovara

tary biurowiec przy ulicy Św. Ducha w Szczecinie to miej-
sce idealne dla szczecińskich artystów. Dlatego też Miguel 
Gaudencio i Grzegorz Skorny, twórcy studia fotografi czne-

go  M&G, długo nie zastanawiali się  nad wyborem miejsca. Tam też 
odbyło się ofi cjalne otwarcie. Zaprosili swoich przyjaciół, współpra-
cowników i oczywiście piękne modelki. Po ofi cjalnych  przemówie-
niach wszyscy przystąpili do części mniej ofi cjalnej. Goście mogli po-
dziwiać twórczość obu panów, która zdobiła wszystkie ściany studia. 
Do tego wyśmienity catering, wino i stylowa muzyka klubowa. To 
wszystko sprawiło, że przybyli goście bawili się wyśmienicie.        imj

Stylowe otwarcie

Od lewej: Drag Queen Rossitta Perez, aktorka Aldona Orman, 
projektantka Kasia Hubińska i tancerka Iza 3D

Gwiazdy okładek Prestiżu; reżyser 
i założyciel M&G Studio Miguel 
Gaudencio i architekt Maciej Karpiak

Na otwarciu studia nie mogło 
zabraknąć pisarza Evana Maloney’a

Od lewej: Grzegorz Skorny (M&G Studio), Izabela Magiera Jarzembek (Prestiż), 
Miguel Gaudencio i Paweł Smoliński (M&G Studio)

Otwarcie studia było jednocześnie wernisażem fotografi i 

FO
TO

: J
AR

OG
FO

TO
: A

RC
HI

W
UM

 K
AS

I H
UB

IŃ
SK

IE
J

FO
TO

: M
&G

 S
TU

DI
O



odczas Pekao Szcze-
cin Open zmaganiom 
zawodowców towa-

rzyszą równie pasjonujące roz-
grywki amatorów. Na kortach 
swoich sił próbują więc dzien-
nikarze, VIP-y, artyści. Zmaga-
nia VIP-ów, szczególnie jeżeli 
są to politycy, nie cieszą się dużą 
popularnością wśród publicz-
ności, za to artystów zdecydo-
wanie tak. W tym roku zwy-

rześniowy turniej 
tenisowy mężczyzn 
Pekao Szczecin Open 

to nie tylko emocjonujący sport, 
ale i spotkanie towarzyskie. 
Punktem kulminacyjnym wy-
darzenia co roku jest bankiet 
organizowany na terenie kortów 
przy akompaniamencie dobrej 
muzyki (wystąpił Soul Catchers 
& Yolanda Graves). W tym roku 
na bankiecie licznie zjawili się 
politycy rządzącej partii. Dla 
wielu z nich był to jedyny kon-
takt z tenisem.                        br
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Tenis bankietowy 

Artyści na korcie
cięzcą został aktor Jan Englert, 
pokonując 6:4, 6: 4 kabareciarza 
Marcina Dańca. Na kortach 
pojawił się też Wojciech Fibak, 
który odsłonił swój postument 
w specjalnej alei na kortach. 
Na brak atrakcji nie mogli też 
narzekać zawodnicy turnieju 
głównego, którzy na półmetku 
turnieju bawili się na player’s 
party. Oczywiście w towarzy-
stwie urodziwych hostess.      br

Posłanka Renata Zaremba

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i radna sejmiku Małgorzata Jacyna-Witt Wojciech Fibak, Jacek Piechota i Grzegorz Napieralski 

Aktor Tomasz Stockinger

Aktor Piotr Cyrwus 
z organizatorem turnieju 

artystów Adamem Grochulskim 

Od lewej dziennikarz sportowy Karol Stopa i Wojciech Fibak

Satyryk Marcin Daniec 
i dyrygent Zbigniew Górny

Ozdobą każdej tenisowej imprezy są...  ...piękne hostessy

Romuald Stachowiak

Od lewej: satyryk Henryk Sawka, były szef 
portu Mirosław Rutkowski i prezes PIG 
Dariusz Więcaszek

Radny Szczecina Andrzej Mickiewicz Wicedyrektor turnieju Krzysztof Bobala
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