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oniec roku powinien sprzyjać refl eksji. Robi się 
zimo, wszyscy zamykają się w domach, rozgrzewa-
jąc się herbatą z miodem lub zasiadając przy ciepłych 

kominkach. Myślą, jaki był ten mijający rok, mają 
wielkie plany i postanowienia na kolejne miesiące. A 

my? Zamiast trochę przystopować, przekornie idzie-
my do przodu. Sięgamy dalej, robimy więcej, kierując 

energię na kolejne miasta. W grudniu świętujemy razem z ko-
szalińską redakcją „Prestiżu” pierwsze urodziny, a z trójmiej-
ską – jej narodziny. Tak, tak, dla nas grudzień to moc pracy i 
czas wielkich zmian. Ale nie zapominamy o naszych szczeciń-
skich czytelnikach. Razem z wami wybieramy się na poszuki-
wanie idealnego prezentu pod choinkę, słuchamy, jakie macie 
noworoczne postanowienia i wspominamy wasze wyjątkowe 
święta. Jednak to nie święta dominują w tym numerze. Tema-
tem przewodnim jest taniec. Ponieważ był to bardzo roztań-
czony rok, rekordy popularności biły programy telewizyjne 
o tej tematyce, postanowiliśmy przygotować was do zbliżają-
cego się karnawału. Sprawdźcie, który styl tańca pasuje do was 
i gdzie najlepiej nauczyć się tańczyć. Przecież wy też możecie 
zostać mistrzami parkietu. Macie jeszcze cały miesiąc, żeby 
zaskoczyć wszystkich szalonym ruchem bioder na imprezie 
sylwestrowej. Wystarczy oderwać się od telewizora i zamiast 
zazdrośnie łypać okiem na skomplikowane taneczne fi gury 
w programach telewizyjnych, zacząć samemu tańczyć! 

Nasza ekipa redakcyjna także lubi potupać nóżką na tanecz-
nych parkietach, a czasem także pokopać nóżką na stadionach. 
Stąd znalazło się też miejsce w „Prestiżu” na obszerny mate-
riał piłkarski. Specjalnie dla nas relację z Chicago przygotował 
dziennikarz Jan Pachlowski i w naszym imieniu rozmawiał 
z Tomaszem Adamkiem. Razem z Krzysztofem Bąkiem z Ra-
dia Zet odwiedziliśmy stadion w Manchesterze, a z adwoka-
tem Marcinem Kowalskim wybraliśmy się do Barcelony. Ach, 
jakie to były emocje sportowe! I żeby za szybko nie opadły 
spieszę poinformować, że do naszej ekipy dołączył w charak-
terze felietonisty Krzysztof Bobala, specjalista do spraw tenisa. 
Sportowy prezent dla was na dobre zakończenie roku!

A następny rok niech także będzie pełen pozytywnych zmian 
i wielkich emocji. Jeśli sięgniecie – o czym jestem jestem prze-
konana – po kolejne numery „Prestiżu”, na pewno wam ich 
dostarczymy. Do zobaczenia!
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o już trzecie „dziecko” Fabryki Słowa, wydawcy tytułu. 
Pierwsze, czyli magazyn szczeciński, w październiku ob-
chodziło drugie urodziny. Kolejne w Koszalinie pojawiło 

się dokładnie rok temu. W jego zasięgu znalazł się także Kołobrzeg. 
– Teraz razem z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem „Prestiż” obecny 

jest w sześciu największych miastach na Pomorzu – wylicza współ-
właściciel gazety Michał Stankiewicz.

Nowy magazyn, podobnie jak gazety w Szczecinie i Koszalinie, po-
kazuje lokalne życie lifestyle’owe. Pierwszy numer ma ponad 50 stron 
i jest dystrybuowany w ponad stu miejscach. Są to kawiarnie, hotele, 
restauracje, gabinety lekarskie czy kancelarie adwokackie. 

– Aby obejrzeć nasze nowe pismo, nie trzeba jednak jechać aż do 
Trójmiasta. Wystarczy wejść na www.magazynprestiz.com.pl. Od-
świeżyliśmy naszą stronę internetową, tak aby wszystkie informacje 
z każdego miasta były czytelniejsze – wyjaśnia Tomasz Chaciński, 
drugi z właścicieli wydawnictwa. 

Wydawcy planują dalszy rozwój gazet. – Mamy już pewne plany, 
związane z kolejnymi miastami. Dalszy rozwój zależy jednak oczywi-
ście od sytuacji na rynku w 2010 roku – dodaje Stankiewicz.          dp

Wydarzenia

alamon pokazała swoją kolekcję „Kobiety Ptaki”. - Tym, co 
łączy kreacje z tej kolekcji są ptasie kształty i pióra – wyja-
śnia „Prestiżowi”. 

Szczecinianka wzięła udział w szóstej edycji tej imprezy. Do półfi -
nału weszło 150 osób, a Salamon ostatecznie zakończyła swój udział 
jako jedna z dwudziestu fi nalistów. Międzynarodowy Konkurs dla 
Projektantów i Entuzjastów Mody „Off  Fashion” – bo tak brzmi jego 
ofi cjalna nazwa – odbywa się co pół roku w Kielcach. Adresowany 
jest do projektantów, studentów i absolwentów uczelni artystycznych, 
szkół projektowania ubioru oraz indywidualnych osób, których pasją 
jest projektowanie ubioru. Jurorami konkursu, w którym doceniono 
talent Darii Salamon, byli m.in. prof. Barbara Hanuszkiewicz, Tomasz 
Jacyków, a także znany duet Paprocki & Brzozowski. Off  Fashion to 
nurt podkreślający wielobarwność tłumu. Przeciwstawia się unifi ka-
cji i szarości ulicy. Charakteryzuje się wielością dodatków, zaskakują-
cymi połączeniami stylów, materiałów i kolorów.         wb

S
T

Salamon finalistką Off Fashion
Projektantka Daria Salamon ze szczecińskiej Fanfaronady dostała 
się do finału konkursu „Off Fashion”. Jej prace docenili m.in. duet 

Paprocki & Brzozowski i Tomasz Jacyków.

Rodzina „Prestiżu” 
coraz większa

Magazyn „Prestiż” opanował już prawie całą północną Polskę. 
W grudniu po raz pierwszy pojawił się w Trójmieście. 
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Michał Guć
Podróże na 
koniec świata

Joanna Kreft Baka 
i Mirosław Baka

Sylwestrowa noc
Jak zostać królową balu?

SEZON 
NA LOFTY
Nie tylko 
dla bohemy

Taniec tak, ale nie z gwiazdami

REKLAMA

ROZWIĄZANIE KONKURSÓW Z NUMERU 11 (28)

Nagrody w konkursach
Tomiki poezji Rafała Podrazy wygrały: 

Ewa Chołodowska, Ewelina Tokarz, Basia Stawarz, 
Hanna Piechyna

Prezenty od Galerii Soraya wygrały: 
Agata Kubiak, Aneta Stanasiuk

Dermokosmetyki z Apteki Zdrowie wygrały: 
Magdalena Kaczmarek, Halina Murasiewicz, Agnieszka Frączek

Książki „Pan pójdzie z nami” wygrali: 
Wojciech Szymala, Agnieszka Lasowska, Kamil Słotwiński,

Ewa Żelazko, Daniel Kłos, Barbara Gruszka, Marcin Golanowski, 
Małgorzata Raróg, Dorota Gruchalska, Bożena Michta

Zwycięzców o odbiorze nagród poinformujemy drogą mailową.
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Wydarzenia

...dopiero po II wojnie światowej, w Szczecinie, na podstawie koleżeńskiej 
uchwały, narodziła się Maria PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA?

yło to w 1948 roku na Zjeździe Pisarzy Polskich, gdzie na wniosek poety 
Jarosława Iwaszkiewicza, popartego przez Juliana Tuwima i Władysła-
wa Broniewskiego, nieofi cjalnie podjęto decyzję, że Maria Pawlikowska 

i Maria Kossak-Jasnorzewska w nowej powojennej Polsce będzie określana jako 
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. 

Powodem takiej decyzji stał się pewien bałagan, który w swoim czasie wywołała 
– zupełnie nieświadomie – sama poetka. Maria bowiem do roku 1931 podpisywała 
się na swoich tomikach wierszy i sztukach teatralnych jako Pawlikowska, zaś od 
1931 roku, kiedy to wyszła za mąż za swojego trzeciego męża – Stefana Jerzego 
Jasnorzewskiego, sygnując własną twórczość zaczęła używać swojego panieńskiego 
nazwiska i nazwiska męża (Maria Kossak-Jasnorzewska). Aby po wojnie ułatwić 
czytelnikom zidentyfi kowanie twórczości najstarszej córki Wojciecha Kossaka, 
która zmarła po ciężkiej chorobie 9 lipca 1945 roku w Wielkiej Brytanii, postano-
wiono oba te nazwiska scalić. Zdarzało się bowiem, że młodzi ludzie nieznający 
twórczości Kossakówny przed wojną, zupełnie nie zdawali sobie sprawy, że pytając 
w bibliotekach czy w księgarniach o wiersze Pawlikowskiej albo Jasnorzewskiej, 
pytają o twórczość tej samej poetki! 

Do naszych czasów zachowała się notatka służbowa, dopięta do nieofi cjalnej uchwały ze szczecińskiego Zjazdu, z odręcznym dopiskiem 
młodszej siostry „Polskiej Safony”, jak Pawlikowską-Jasnorzewską nazywali krytycy i recenzenci jej twórczości, Magdaleny Samozwaniec, 
w której to notatce pisarka zgadza się na powołanie do życia takiego „literackiego tworu”. 

Rafał Podraza

Czy wiecie, że...

B

REKLAMA
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Wejdź na 
www.

magazynprestiz.
com.pl 

i odpowiedz 
na proste pytanie. 

Do wygrania 
jedwabne 

szaliki męskie,
zestawy czapek 
i etoli z królika.

Wydarzenia

łodym biznesmenom, 
którzy działają w ra-
mach akademickich 

inkubatorów przedsiębiorczo-
ści, porad udzielali przedsta-
wiciele fi rm, Urzędu Miasta, 
a także specjaliści akademiccy, 
jak choćby Antoni Gwarek, dy-
rektor AIP, czy Piotr Sylwestrzak, 
szkoleniowiec i wykładowca Pol-
skiej Fundacji Przedsiębiorczo-
ści. Wszyscy byli zadowoleni.

– Po wysłuchaniu głosów 
w dyskusji i rozmowach z kilko-
ma osobami zaangażowanymi 
w projekt, doszedłem do wnio-

Sky is the limit
Około 50 przyszłych rekinów biznesu wymieniało 

doświadczenia podczas Wieczoru Młodych Przedsiębiorców w Domu 
Marynarza. Impreza odbyła się w ramach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, a hasłem wieczoru było „Sky is the limit“.

sku, że musimy stworzyć miejsce 
w sieci (np. portal), gdzie wszy-
scy „inkubatorowcy” mogliby 
wymieniać się informacjami 
dotyczącymi funkcjonowania 
fi rmy – podsumowuje Łukasz 
Martyniak, organizator wieczoru.

Oczywiście oprócz dyskusji 
uczestnicy dobrze się bawili. 
Druga, mniej ofi cjalna część im-
prezy odbyła się klubie Pinokio. 
Tam młodzi biznesmeni wzięli 
udział w tzw. speed networ-
king, czyli w wymianie wizytó-
wek, która integruje środowiska 
przedsiębiorców.                 wb

M

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

KONKURS

KONKURS

REKLAMA FOTO: MATERIAŁY ORGANIZATORA



Rozmowy w pociągu
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a oknem przesuwał się raczej smutny, jesien-
ny krajobraz. Przedział nieprzeładowany, ale coś 
wisiało w powietrzu. Obok mnie siedziały same ko-
biety, raczej w średnim wieku. Co chwila z ukrycia 

rzucały mi tyle badawcze, co ciekawskie spojrzenia. 
Czułam, że za chwilę będzie się działo. 

– Czy pani prowadzi naszą Kronikę? Przepraszam, 
że pytam tak wprost, ale chyba to lepsze niż umierać z ciekawości.

– Tak, to ja – odpowiedziałam z uśmiechem. Wiedziałam, że to nie 
koniec.

Czekałam na pytanie, które zawsze mnie rozbawia i wzbudza sympa-
tię do ludzi za ich, powiedzmy, „bycie wprost”.

– Proszę się nie gniewać, ale na żywo wygląda pani młodziej i ma zde-
cydowanie mniej kilogramów.

Yes, yes, yes – to było właśnie to, na co czekałam. Bezpośredniość ludzi 
to jedna z najpiękniejszych cech. W dziennikarstwie ceniona najbardziej. 
Odpowiedziałam równie bezpośrednio, że się nie gniewam, że telewizja 
to niezwykłe medium, gra świateł i kolorów, i że tak to już jest niestety 
– dodaje kilogramów, jakieś 5. Ale bez względu na wszystko abonament 
trzeba płacić, do czego serdecznie wszystkich namawiam. Osobiście obie-
cuje, że postaram się schudnąć te 5 kg, aby bardziej zbliżyć do siebie wize-
runek antenowy z tym z życia wziętym.

– …ale nie trzeba, absolutnie, a abonament i tak płacę. 
– W końcu to nasza telewizja – odezwały się inne panie.
Z wrażenia już chciałam prosić o rachunki wpłat, ale w ostatnim mo-

mencie przypomniało mi się, że przecież nie mam uprawnień do takiej 
kontroli.

– Chętnie czytam pani artykuły w „Prestiżu” – włączył się nagle głos 
przy oknie. Młoda, zadbana blondynka, bardzo spokojna, ale wewnętrz-
nie dziwnie smutna.

– Chciałam, jeśli można, podrzucić temat tylko o mężczyznach. Nie 
mogę zrozumieć, dlaczego coraz więcej z nich jest zniewieściałych, dla-
czego tak łatwo oddają pole kobietom, dlaczego nie można oprzeć się już 
na ich silnym ramieniu? W końcu dlaczego tak trudno jest zbudować 
związek partnerski?

– …bo faceci nie potrafi ą łączyć obowiązków. Jak pracują, to tylko pra-
cują i bądź wdzięczna kobieto! A jak nie pracują, to niechętnie przejmują 
domowe obowiązki. Wracasz do domu, a w fotelu wita się mężczyzna 
„frustrat”: „Cześć kochanie, od rana czekam na obiad. Dobrze, że już 
wróciłaś”.

Ach, 
ci mężczyźni…

Joanna Osińska, dziennikarka TVP

– Zaraz, drogie panie – feministki. Nie wszyscy mężczyźni są tacy. 
Myślę, że oni przechodzą coś w rodzaju „oczyszczenia gatunku”, selekcji 
naturalnej. Wkrótce najsłabsi odpadną, najsilniejsi zostaną.  Wyobraża-
cie sobie, jaka piękna będzie rasa ludzka, kiedy na ziemi zostaną tylko 
najlepsze męskie i żeńskie jednostki?

– Proszę nie żartować z tak poważnego tematu. Dziś matki martwią 
się o własnych synów i zadają sobie pytanie jak ich wychowywać, żeby nie 
pożarły ich współczesne kobiety-modliszki.

– To proste - wtrąciła pasażerka, która wywołała tę dyskusję. 
– Wystarczy nie mówić synom, że są panami świata, którzy urodzili się 
tylko po to, by ich obsługiwać. W przeciwnym wypadku wylądują na 
śmietniku historii jako frustraci, o których już była tu mowa. Po drodze 
jednak złamią boleśnie kilka kobiecych serc.

–… ale chyba nie widzicie niż złego w tym, że faceci zaczęli chodzić do 
salonów piękności i na siłownię? Paznokcie, włosy, kaloryfer na brzuchu…

– Ogólnie to świetnie. Czytają też mnóstwo poradników: jak się za-
chować, polubić siebie, zrobić karierę. Tylko żeby jeszcze to, co czytają, 
potrafi li wprowadzić w życie.

I tu przypomniał mi się mail od mojej przyjaciółki pisarki Moniki 
Szwai. 

Cześć, Osineczko.
Piszesz podróżne felietony, więc mam dla Ciebie podróżną ciekawost-

kę, może Ci się przyda, bo zawiera morał... Leciałam parę dni temu do 
Warszawki, a koło mnie siedział młodzian w wieku biznesowym, za-
czytany w jakiejś małej książeczce. Bardzo się przejmował tym, co czyta 
i podkreślał co ważniejsze ustępy. Zerknęłam ile się dało facetowi przez 
ramię – było tam coś o stosunkach między ludźmi. Pani stewardesa po-
dała nam kawę i wafelki – i ten wafelek mi zleciał na podłogę. Młodzian 
ani się ruszył, więc wafelek sobie leżał, a chudy młodzian czytał. Wypił 
kawę i poszedł do toalety – wtedy dopadłam mojego wafelka i jego książ-
ki. Była to słynna publikacja Dale’a C. „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać 
sobie ludzi”. Chyba o podnoszeniu kobietom wafelka było w następnych 
rozdziałach. A może Dale C. przeoczył sprawę wafelka.

Ściskam Cię.
Monika

Ja ściskam moich „prestiżowych” czytelników… Wszystkiego dobrego 
z okazji świąt Bożego Narodzenia i do siego roku w następnej podróży.

Joanna Osińska.

Jeszcze cytat na dobre samopoczucie:
„Ach, ci mężczyźni, człek by ich łyżkami jadł. Niestety coraz częściej 

dostaje niestrawności. Bez posiłku jednak ani rusz” (autorstwo jednej ze 
współpodróżnych)

Racuszki à la modliszka dla osłodzenia życia frustrata
jaja, mąka, jabłka, cukier, cynamon, proszek do pieczenia, sól, olej

Jabłka umyć, usunąć gniazda nasienne, pokroić w drobną kostkę, zasy-
pać cukrem i cynamonem. Rozrobić ciasto nieco gęstsze niż naleśnikowe, 
dodać proszek do pieczenia i otoczone dodatkowo w mące jabłka. Sma-
żyć na rozgrzanym dość głębokim tłuszczu. Podawać z cukrem pudrem 
w kusym fartuszku i podwiązkach ;)

Smacznego i do zobaczenia w następnej podróży
Joanna Osińska
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W 
rytmie 
tańca

Taniec był modny zawsze. Od cza-
su programów „Taniec z gwiazda-
mi” i „You Can Dance” kursy tań-
ca przeżywają prawdziwy boom. 
Zwabieni  licznymi  telewizyjnymi 
programami Polacy chcą królo-
wać na parkiecie. A szkół specja-
lizujących się różnych stylach ta-
necznych jest coraz więcej. Także 
w Szczecinie. 

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Para taneczna szkoły Astra Marcin Kalitowski i Katarzyna Florczuk
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aniec z gwiazdami” 
to wspaniały program 
i na pewno przyczy-

nił się do popularności tańca 
w naszym mieście – mówi Jacek 
Porazik, nauczyciel, trener i wła-
ściciel Szkoły Tańca „Astra”.

Jednak aby być tancerzem 
z prawdziwego zdarzenia, nie 
wystarczy parę tygodni, potrze-
ba wielu lat ćwiczeń i treningów. 

Wie o tym najlepiej Marcin 
Kalitowski, wielokrotny mistrz 
tańca towarzyskiego, wychowa-
nek Astry. Gdy koledzy grali w 
piłkę, on spędzał cały wolny czas 
na sali tanecznej. Nie ma też zbyt 
wielu wspomnień ze studenc-
kich imprez, gdyż najzwyczajniej 
w świecie nie miał na nie czasu. 
Bardzo dba też o dietę – unika 
fast foodów, nie je słodyczy, nie 
pije alkoholu.

– Jedyną moją słabością jest 
coca-cola, której nie mogę się 
oprzeć! – śmieje się mistrz.

Jego przygoda z tańcem za-
częła się bardzo nietypowo. Miał 
czternaście lat i problemy z dys-
cypliną w szkole. Rodzice zapi-
sali go „za karę” do szkoły tańca. 

– Faktycznie nie byłem zbyt 
szczęśliwy, bo taniec w ogóle 

mnie nie interesował – wspomi-
na Marcin.

Przełom nastąpił po roku. 
Jego instruktorka Barbara Pora-
zik wysłała go na obóz tanecz-
ny. Ćwiczył tam po 10 godzin 
dziennie i szybko przeszedł do 
grupy zaawansowanej.

Pierwsze zajęcia nie były uda-
ne. Pamiętam jak stał i patrzył 
na doskonale tańczące pary. Nie 
miał odwagi wyjść na parkiet. 
Podszedł do niego jeden z tance-
rzy: „Tu się nie stoi, tylko tańczy” 
– powiedział . 

– Pamiętam, że wtedy po pro-
stu uciekłem – wspomina Mar-
cin. – Jednak po tygodniu czy 
dwóch postanowiłem zawalczyć. 

Jego najlepsze wspomnienie 
i zarazem ogromny sukces to 
zdobycie dwóch nagród w ciągu 
dwóch dni.

– Pamiętam, że po wygraniu 
mistrzostw Polski nie mieliśmy 
nawet czasu, by stanąć na po-
dium, tak bardzo się spieszyli-
śmy, żeby zdążyć na mistrzostwa 
świata. Jechaliśmy na lotnisko 
do Berlina pod eskortą policji, 
łamiąc wszelkie ograniczenia 
prędkości. Do Helsinek dotarli-
śmy tak późno, że nie mieliśmy 
nawet chwili, by zrobić roz-
grzewkę. Weszliśmy wtedy do 
fi nału! Dla takich chwil warto 
żyć!

Szkoła mistrzów

Czasy, kiedy kursy organizo-
wane były w salach gimnastycz-
nych, to przeszłość. Do Szkoły 
Tańca „Astra” wchodzi się jak do 
innego świata. Eleganckie sale 
z kryształowymi żyrandolami, 
parkiet z egzotycznego drzewa, 
komfortowe szatnie i łazienki. 

W takich warunkach nauka to 
prawdziwa przyjemność. Nic 
dziwnego, że Astra została uzna-
na przez magazyn „Gala” za jed-
ną z siedmiu najbardziej presti-
żowych szkół w Polsce.

Poza ulubionymi tańcami to-
warzyskimi jak samba, tango czy 
rumba bardzo lubiane są warsz-
taty tematyczne z salsy, bachaty, 
hip-hopu czy tanga argentyń-
skiego. Specjalnie dla kursantów 
organizowane są też sobotnie 
wieczory taneczne.

– W blasku świec, przy dźwię-
kach muzyki na żywo, taniec sta-
je się prawdziwą przyjemnością, 
a sala do ćwiczeń zamienia się 
w salę balową. Wieczory so-
botnie są szczególnie lubiane 
przez naszych uczniów. Nie liczy 
się wiek czy umiejętności. Ta-
niec ma być przede wszystkim 
przyjemnością i dobrą zabawą. 
Ma nas oderwać od codzienno-
ści – mówi Jacek Porazik. 

Astra to także fabryka mi-
strzów, którzy podczas dwu-
dziestu lat działalności zdobyli 
wszystkie możliwe wyróżnienia 
zarówno w Polsce, jak i na całym 
świecie. Szkoła jest także pomy-
słodawcą turnieju Euro Dance 

T

Aby być 
tancerzem 
z prawdziwego 
zdarzenia, 
nie wystarczy 
parę tygodni, 
potrzeba wielu 
lat ćwiczeń 
i treningów
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Gorąca salsa
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Czasy, 
kiedy kursy 
organizowane 
były w salach 
gimnastycznych, 
to przeszłość
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Tancerka szkoły Astra Katarzyna Florczuk        
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Festival, na który zaprasza sławy 
tańca z całego świata. Na zapro-
szenie do Szczecina zawitał ar-
tysta i prekursor salsy w Polsce 
Jose Torres ze swoim zespołem 
Project Latino. W styczniu Astra 
otwiera swoją fi lię na prawo-
brzeżu. Zajęcia m.in. z hip-hopu 
i street jazzu poprowadzi fi na-
lista ostatniej edycji „You Can 
Dance” Michał Pawłowski. Nie 
zabraknie też nowości, jak Bol-
lywood Dance, czy autorskiego 
pakietu „Mama i Ja” – dla dzieci 
i ich mam.

– Oprócz sukcesów spor-
towych, które są naszą dumą 
i radością, ważna jest dla nas 
każda nowa osoba, którą uda się 
zarazić pasją taneczną. A kroki 
i skomplikowane fi gury to tylko 
wisienka na torcie – śmieje się 
Jacek Porazik. 

Taneczna mapa 
Szczecina

W klimatycznej atmosferze 
loft ów przy ulicy Kolumba zna-
leźć można coś dla miłośników 
salsy – swoją siedzibę ma tutaj 
Salsaluna. 

– Salsa nie zna ograniczeń 
wiekowych. To taniec radości i 
nieskrępowanej zabawy, który 

rodzi się gdzieś w wewnętrz-
nym rytmie człowieka. Liczy 
się temperament i osobowość. 
Najmłodszy nasz kursant ma 
13 lat, a najstarszy ponad 70 – 
wyjaśnia Katarzyna Szymańska, 
instruktorka i współwłaścicielka 
Salsaluny. 

Klub powstał siedem lat temu. 
Obecnie uczy się w nim około 
200 osób w czterech grupach 
zaawansowania. Jest także gru-
pa taneczna tylko dla pań. Nie-

długo powstanie też grupa dla 
seniorów. 

Nie trzeba jechać na przed-
mieścia Buenos Aires, by wziąć 
udział w milondze. Wieczory 
tanga argentyńskiego odbywają 
się w klubie Pomiędzy, miesz-
czącym się na szczecińskiej Sta-
rówce.

– Milongi stają się bardzo 
modne – uważa Dorota Kiszka-
Grygier, która prowadzi z mę-
żem szkołę DK Dance. Tango jest 
bardzo różnorodne, każdy znaj-
dzie w nim coś dla siebie. Można 
je tańczyć klasycznie, z prostymi 
krokami w nieustannym kon-
takcie, lub bardzo nowocześnie, 
do muzyki Gotan Project czy 
Bajofondo Tango Club. 

Entuzjaści tanga spotykają 
się w każdy czwartek. Witani są 
lampką wina. Atmosferę buduje 
przyciemnione światło i blask 
świec. Panie zakładają sukienki, 
panowie przychodzą w koszu-
lach. 

– W tangu argentyńskim waż-
ne są tradycje – opowiada pani 
Dorota. – To mężczyzna prosi 
kobietę do tańca. Ale nie pod-
chodzi do niej, tylko prosi ją do 
tańca wzrokiem. To bardzo ele-
gancki zwyczaj. Ten taniec daje 
duże pole do popisu mężczyźnie. 
Wraca się w nim do rdzennych 
relacji między kobietą a męż-
czyzną – on dominuje, a kobieta 
podąża za nim. 

Przyciemnione światła, przy 
hicie Joe Cockera „You can leave 
your hat on” grupa pań zmysło-
wo tańczy wokół krzeseł. Scena 
niczym z „Dziewięć i pół tygo-
dnia”. To jednak nie kadr z fi l-
mu, ale zajęcia taneczne. Pierw-
sze zajęcia tańca erotycznego 
w Szczecinie wprowadziła Ho-
norata Ciasnocha-Nowakowska, 
właścicielka Studia Taneczno-
Artystycznego Demony Tańca. 
Sama wielokrotnie występowała 
między innymi z Michałem Mi-
lowiczem, Krzysztofem „Kasą” 
Kasowskim, Jose Toressem czy 
kabaretem Elita.

– Kobiety wstydzą się często 
tego, jak wyglądają – przyznaje 
Honorata. – Pomagam im po-
zbyć się tego strachu, nabrać 
pewności siebie. Uczą się one 
ładnego poruszania, wydobywa-
nia swoich atutów. I rzeczywiście 
zajęcia cieszą się dużą popular-
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Wybrane osiągnięcia szkoły tańca „Astra”

2009 Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach w kat. Amator
Damian Pawłowski – Marika Ostrowska – III miejsce
2008 Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach w kat. Amator
Marcin Kalitowski – Katarzyna Dmochowska – II miejsce
Damian Pawłowski – Marika Ostrowska – IV miejsce
2007 Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach
Marcin Kalitowski – Katarzyna Dmochowska – I miejsce
2007 Mistrzostwa Polski w Tańcach Latynoamerykańskich
Adrian Kopczyński – Sara Michaliszyn – I miejsce
2006 Mistrzostwa Polski Gliwice Standard
Arkadiusz Guzierowicz – Joanna Grudzień – III miejsce
2006 Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach
Marcin Kalitowski – Kamila Domańska – I miejsce
Damian Pawłowski – Marika Ostrowska – III miejsce
Elbląg 2003, Mistrzostwa Polski do lat 15 w Stylu Standard  
Arkadiusz Guzierowicz – Joanna Grudzień – II miejsce
2002 Berlin Summer Dance Festival
Damian Pawłowski – Marika Ostrowska – II miejsce
2001 Mistrzostwa Polski w 10 Tańcach, Szczecin
Marcin Kalitowski – Agata Andrys – I miejsce
2001 Puchar Świata, Węgry
Marcin Kalitowski – Agata Andrys – VI miejsce
2000 Finał Mistrzostw Świata, Helsinki
Marcin Kalitowski – Agata Andrys

Liczy się 
temperament 
i osobowość. 
Najmłodszy 
nasz kursant 
ma 13 lat, 
a najstarszy 
ponad 70

Zmysłowe tango w wykonaniu Doroty Kiszki-Grygier i Adriana Grygier
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nością. Większość kobiet tańczy 
nauczoną choreografi ę dla swo-
ich mężów i narzeczonych.

Honorata prowadzi także za-
jęcia z tańca brzucha Belly Dan-
ce. To technika, która jest spe-
cjalnością mieszkanek krajów 
arabskich. Aby podkreślić ru-
chy bioder, owija się je specjal-
ną kolorową chustą, ozdobioną 
frędzlami lub brzęczącymi mo-
netami. Taniec brzucha pole-
ga na rytmicznym poruszaniu 
biodrami w rytm orientalnej 
muzyki. 

– Co istotne, taniec brzucha 
wymaga kobiecych kształtów, 
więc nawet niewskazana jest 
superszczupła sylwetka – uważa 
Honorata.

Ruch czerpiący z dawnych tra-
dycji kocha Agata Bruska, tan-
cerka i nauczycielka fl amenco. 
Flamenco to bardzo stary taniec, 
pełny emocji. – Dzięki fl amenco 
można wyrazić wszystkie uczu-
cia, które targają człowiekiem, 
od radości (alegrias, tangos), 
kpiny (bulerias), smutku (solea), 
gniewu (fandango) itd. – tłuma-
czy Bruska. Flamenco to także 
akcesoria – kolorowe, falbaniaste 

Ile kosztuje kurs tańca? 

Szkoła Tańca Astra 
1 × w tygodniu ok. 60 zł/m-c
2 × w tygodniu ok. 75 zł/m-c
zajęcia indywidualne 75 zł 
od pary

Dance Factory (street dance)
2 × w tygodniu (1 godzina) 
75 zł/m-c
2 × w tygodniu (1,5 godziny) 
85 zł/m-c
zajęcia indywidualne 
75 zł za godzinę

Belly Dance 
1 × w tygodniu 70 zł/m-c

Taniec erotyczny 
1 × w tygodniu 70 zł/m-c
zajęcia indywidualne 80 zł 
za godzinę

Flamenco 
1 × w tygodniu 70 zł
zajęcia indywidualne 50 zł 
za godzinę

Tango argentyńskie
4 × w tygodniu 70 zł
zajęcia indywidualne 65 zł 
za godzinę

Salsa 
1 × w tygodniu 70 zł/m-c

Honorata Ciasnocha-Nowakowska w uwodzicielskim tańcu brzucha
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suknie, kastaniety, wachlarze, stu-
kające buty i wijące się zmysłowo 
ręce. Emocje rodzą się, wybuchają 
i cichną. 

Aby jednak dojść do perfekcji, 
trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze 
raz ćwiczyć – to niełatwy taniec – 
uważa instruktorka. 

Street dance – taniec ulicy – 
opierający się na elementach 
hip-hopu i break dance’u to 
pasja i zawód Tomka Dem-
bowskiego, właściciela szkoły 
tańca Dance Factory, której 
siedziba mieści się obok DK 
Słowianin. Tu można się na-
uczyć podstaw tańców królu-

jących w teledyskach.  
– To zajęcia pełne pozytywnej 

energii, zabawy i tańca do upa-
dłego – opowiada Tomasz Dem-
bowski. – W hip-hopie ważny 
jest też sposób ubierania się. 
Tu liczy się nie tylko siła ciała, 
ale też charakteru.

Wszyscy, którzy zdecydują 
się rozwinąć swoje umiejętności 
taneczne w Dance Factory, będą 
mieli okazję ćwiczyć pod okiem 
tancerzy z „You Can Dance”, 
którzy często prowadzą tu swoje 
warsztaty. Szkoła gościła m.in. 
Michała Pawłowskiego Anetę 
Gąsiewicz, Sylwię Dymek. 

Taniec w roli głównej 
Kto nie pamięta słynnego mambo z „Dirty dancing” 
czy walca z „Nocy i dni”? To fi lmy, które porwały miliony 
widzów. Wykreowały też modę na różne style taneczne. 
W latach 70. królował dancing. „Gorączka sobotniej nocy” 
i „Grease” z Johnem Travoltą to niekwestionowane ta-
neczne hity. W latach 80. każdy chciał tańczyć jak Patrick 
Swayze i Jeniff er Grey w rytmie salsy i mambo z „Dirty 
dancing”. Lata 90. to czas na taniec nowoczesny – królo-
wały fi lmy „Fame”, „Flash Dance”. Niejeden z nas dał się 
też porwać magii tanga, oglądając „Tango” Carlosa Sau-
ry czy „Zapach kobiety” z pamiętnym tańcem w wyko-
naniu Ala Pacino. Czasy obecne to kolaż stylów tanecz-
nych. Począwszy od tańców ulicy rodem z przedmieść 
Nowego Yorku – hip-hopu i breakdance’u oraz mody na 
„Battle Dance”, pojedynki taneczne wylansowane m.in. 
przez fi lmy „Step Up – taniec zmysłów”, „W rytmie hip-
hopu”. To także powrót do korzeni tańca towarzyskiego, 
o czym świadczy ogromny sukces fi lmów: „Zatańcz ze 
mną” z Jeniff er Lopez, Richardem Gere, czy naszej rodzi-
mej produkcji „Kochaj i tańcz”. Ostatnie lata przyniosły 
także modę na tańce orientalne – układy choreografi czne, 
oparte na teledyskach z fi lmów kina Bollywood.
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Tancerze szkoły Astra

Para taneczna szkoły Astra na Mistrzostwach Polski 7.03.2009







Miłość 
na dwóch biegunach

Piękny teatr – tak, stojąc na scenie w objęciach męża i spoglądając na 
pustą widownię, powiedziała Joanna Kreft-Baka przed rozpoczęciem 
ekskluzywnego wywiadu dla magazynu „Prestiż”. O życiu państwa Baków 
wiadomo niewiele, nie ma ich na plotkarskich portalach, rzadko widać ich 
w kolorowych pismach, próżno ich szukać w programach rozrywkowych 
z udziałem gwiazd. Od medialnej wiwisekcji wolą pielęgnować miłość 
w domowym zaciszu. Ciągle sobą zachwyceni, świetnie się uzupełniając, 
współgrają nie tylko w teatrze, ale i w życiu prywatnym. Joanna Kreft-Baka 
wraz z Mirosławem Baką tworzą specyficzne małżeństwo, pełne sprzeczno-
ści, ale i ciągłego zrozumienia. O pracy, miłości i przyszłości opowiedzieli 
nam w miejscu dla nich magicznym, czyli w Teatrze Wybrzeże, gdzie na co 
dzień pracują.

Ludzie

22 / PRESTIŻ / GRUDZIEŃ 2009



zy trudno jest praco-
wać ze współmałżon-
kiem?

Joanna Kreft -Baka: Ja z Mir-
kiem lubię grać. Cenię go zarów-
no jako aktora, jak i partnera na 
scenie. Gorzej jest na etapie prób, 
w czasie powstawania spektaklu. 
Wtedy mnie irytuje i wkurza!
A czym?

J.K.-B.: No, swoim zachowa-
niem. Apodyktycznością, sposo-
bem w jaki zwraca mi uwagę!

Ale mimo to cieszę się i jestem 
szczęśliwa, że mam męża aktora, 
bo myślę, że z innym facetem 
w ogóle bym się nie dogadywała.

Mirosław Baka: I vice versa.
Czyli nawet żonie Pan nie od-
puszcza?

M.B.: Zwłaszcza żonie. Ale 
faktycznie muszę nad sobą po-
pracować. Apodyktyczność to 
zdecydowanie nie jest zaleta. 
U mnie wynika to chyba z bra-
ku cierpliwości. Specyfi ka teatru 
jest taka, że podczas prób do 
zamierzonego efektu można so-
bie dochodzić powoli. Film wy-
musza prawie natychmiastową 
gotowość. Ale to w końcu inny 
rodzaj sztuki. No cóż, postaram 
się poprawić.
Gdzie Pan się najlepiej czuje 
- na scenie w teatrze, w fi lmie, 
czy może grając w serialu?

M.B.: Nie wiem, to zależy od 
danej chwili w życiu. Niczego 
nie faworyzuję. Jak długo gram 
w fi lmie, to tęsknię za atmosfe-
rą teatru – i na odwrót. Serial 
pozwala mi godnie żyć, ale nie 
realizuję się w nim artystycznie 
i nie jest tym, co chciałbym robić 
przez całe życie.
Czy lubicie obserwować siebie 
nawzajem na scenie?

M.B.: Dla mnie to jest po 
prostu straszne. Ja nigdy przed 
żadną swoją premierą nie dener-
wuję się tak jak przed wyjściem 
Joanny na scenę.

J.K.-B.: Ze mną nie jest aż tak 
źle. Denerwuję się, ale nie aż tak 
bardzo, gdy ja mam premierę. 
Zresztą ja wiem, że ty nie zejdziesz 
poniżej pewnego poziomu.

M.B.: Ja też wiem, że ty też 
nie zejdziesz, ale to jest silniejsze 
ode mnie. Jednakże, mimo pre-
mierowego stresu, lubię patrzeć 
jak Joanna gra, bo wtedy widzę 
ją inną niż na co dzień. A to jest 
bardzo fajne uczucie widzieć ko-
goś, kogo się bardzo dobrze zna, 
w zupełnie innej roli.
Czy ta „inność” przenosi się 
również do domu?

M.B.: Staram się pracy nie 
przenosić do domu.

J.K.-B.: Ja muszę przyznać, że 
zdarza mi się przenieść sprawy 
teatralne do domu. Taka jest 
moja natura. Po prostu jestem 
kobietą, a on mężczyzną i może 
stąd wynikają nasze różnice. 
Ja nie potrafi ę się zupełnie od 
wszystkiego odciąć. Mirek za-
zwyczaj mówi: „Koniec. Zapo-
mnij o tym. Idziemy dalej”. A ja 
rozkładam wszystko na czynniki 
pierwsze. Lecz uważam, że jako 
mój mąż, partner życiowy, ma 
usiąść, wysłuchać i porozma-
wiać na dany temat, a następ-
nie wszystko przerobić. Koniec 
i kropka, bo po to z nim jestem.

M.B.: Jak jesteś na coś zła, 
to musisz być od razu zła i na 
mnie.

J.K.-B.: Nie! Jak jestem na 
coś ogólnie zła, to jestem, i już! 
Nie mogę się w jednej minucie 
zmienić. Chociaż jestem aktorką 

i teoretycznie byłoby mnie na to 
stać, ale po co coś udawać i tłam-
sić w sobie.
Jak wyglądało Wasze pierwsze 
spotkanie? Czy od początku 
było wiadomo, że „to” jest to?

(śmiech)
M.B.: (do żony) No… opo-

wiadaj…
J.K.-B.: Wpadliśmy sobie 

w oko już na egzaminach wstęp-
nych do szkoły. To było w czerw-
cu. Spotkaliśmy się ponownie 
w październiku i po dwóch mie-
siącach już byliśmy parą.

M.B.: Tak zadecydowała Joan-
na i tak musiało już zostać.
A kto kogo bardziej zdobywał?

J.K.-B.: Mirek mnie zdobył, ale 
później poczuł się zbyt pewny 
siebie i musieliśmy się rozstać…

M.B.: Mieliśmy chwilę prze-
rwy, żeby się upewnić, że na 
pewno chcemy być ze sobą.
Jaka jest recepta na udany 
związek?

J.K.-B.: Mieliśmy szczęście, że 
trafi liśmy na siebie. Chyba gdzieś 
tam był palec boży. Muszę zdra-
dzić, że jestem często zapraszana 
przez Mirka na kolację i dostaję 
kwiaty. I tak ma być dalej!

M.B.: Trzeba się starać… 
Trzeba dbać o tę miłość (nuci 
fragment popularnej piosenki). 

Trzeba się kłócić, nie zgadzać 
i dyskutować, ale wciąż starać 
się. Bo ta roślinka sama się nie 
utrzyma. Trzeba ją podlewać 
i chuchać. Ale każdy inaczej po-
prowadzi „to” w swoim życiu. To 
jak z liniami papilarnymi, każdy 
ma swoje, niepowtarzalne.
Najpiękniejsza chwila w mał-
żeństwie?

M.B.: Nie, nie można odpo-
wiedzieć na to pytanie. Bo tych 
chwil było bardzo dużo. I każda 
następna wydaje się najpiękniej-
sza. I to chyba jest recepta uda-
nego małżeństwa, że tak trudno 
jest odpowiedzieć na to pytanie.
Jaka jest najbardziej fascynują-
ca cecha współmałżonka?

M.B.: Zawsze te pytania 
z „naj” są najgorsze.

J.K.-B.: To powiedz za mnie. 
A ja powiem za ciebie. Moja 
cecha dla ciebie – to nieprzewi-
dywalność i jest ci z tym bardzo 
kolorowo w życiu.

M.B.: Masz rację. A moja ce-
cha dla ciebie… Hmm… Nie 
mam takich cech…

J.K.-B.: Ja w Mirku zawsze 
kochałam spokój, ale trudno na-
zwać spokój najbardziej fascy-
nującą cechą.

M.B.: Dlaczego? W dzisiej-
szych czasach zachować spokój 

C
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Mirosław Baka: polski aktor fi lmowy, serialowy i teatral-
ny. Urodzony 15 grudnia 1963 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. 
Na deskach teatru zadebiutował w 1987 r. Było to przedstawienie 
dyplomowe „Bal w operze” wystawiane w Teatrze im. C.K. Norwi-
da w Jeleniej Górze. Po przeprowadzce do Gdańska dostał angaż 
w Teatrze Wybrzeże, gdzie gra do dziś. Drzwi do kariery fi lmowej 
otworzyła mu główna rola u samego Krzysztofa Kieślowskiego. 
W fi lmie „Krótki fi lm o zabijaniu” wcielił się w postać młode-
go chłopaka skazanego na śmierć za morderstwo taksówkarza. 
Zagrał do tej pory w kilkudziesięciu fi lmach, z których najważ-
niejsze to: „Autoportret z kochanką”, „Chce mi się wyć”, „Dekalog 
V”, „Demony wojny według Goi”, „Chłopaki nie płaczą”, „Reich”, 
„Wróżby kumaka”, „Balladyna” czy „Wyrok na Franciszka Kłosa”. 
W teatrze wcielał się w role Hamleta, Barabasza, Karamazowa, 
Tytusa Andronikusa czy Ryszarda III. Wielką popularność przy-
niosły mu również wyraziste role w serialach takich jak „Krymi-
nalni”, „Pitbull” czy „Fala zbrodni”.

Joanna Kreft -Baka: polska aktorka, głównie teatralna, żona 
Mirosława Baki. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej we Wrocławiu, którą ukończyła w 1988 r. Po szkole wy-
stępowała na scenie Teatru C.K. Norwida w Jeleniej Górze, m.in. 
w szekspirowskim „Śnie nocy letniej”, „Balu w operze” Juliana 
Tuwima, „Biesach” Fiodora Dostojewskiego. Potem związała się 
z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Jej początkiem ekranowej przy-
gody był dramat psychologiczny „Bez grzechu” (1987) Wiktora 
Skrzyneckiego, gdzie zagrała Martę Jezierską. Potem była rola 
Joanny, wychowanki Marii, w fi lmie „Kocham kino” (1987) Piotra 
Łazarkiewicza i udział w telefi lmie „Zero życia” (1987) Rolanda 
Rowińskiego.
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jest fascynujące… Spokój, a z 
drugiej strony nieprzewidywal-
ność. Widzicie, jakie to są dwa 
przeciwstawne bieguny? Jak się 
wspaniale uzupełniamy?
A jeżeli chodzi o wspólne pasje, 
hobby to także się uzupełnia-
cie? 

M.B.: Pasje mamy podobne. 
Przede wszystkim góry. Lubimy 
chodzić po górskich szlakach, 
tych łatwych, jak i trudnych, 
zdobywać szczyty. To ja byłem 
pierwszym facetem, który za-
brał Joaśkę właśnie w góry. I ona 
połknęła tego bakcyla, co mnie 
bardzo ucieszyło, bo trudno jest 
znaleźć kogoś, kto tak jak ja po-
kocha góry.

J.K.-B.: Tak, pokochałam góry. 
Ale lubię też wyprawy z synem 
Jeremim na kajaki, a ostatnio 
wycieczki rowerowe z mężem 
albo z kolegami z teatru. 
Z kolegami z teatru? I Pan na 
to pozwala? Nie jest Pan za-
zdrosny?

M.B.: Z kolegami z teatru po-
zwalam (śmiech).
Wiodą Państwo bardzo cieka-
we życie, o którym nie można 
nigdzie przeczytać…

M.B.: Pozostajemy w cieniu 
i zostawieni w spokoju. Dzisiej-
sze gwiazdy wybuchają jak su-
pernowa i po pół roku znikają. 
My z Joanną nie jesteśmy gwiaz-
dami, tylko aktorami.

J.K.-B.: Ja się kiedyś zasta-
nawiałam, że może powinnam 
ściąć się na łyso albo na jeża, 
albo przefarbować się na ostry 
blond i w końcu zaistnieć jako 
żona TEGO Baki. No ale po co?

M.B.: (głaszcząc żonę po gło-
wie) Po co? Istniejesz kochanie, 
bardzo ładnie istniejesz. I nic nie 
trzeba zmieniać.
Z tego co Pan mówi, wniosku-
ję, że w „Tańcu z gwiazdami” 
Pana nie zobaczymy?

M.B.: Producenci już kilka 
razy próbowali mnie namówić, 
ale nie zgodziłem się ani na ,,Ta-
niec z gwiazdami’’, ani na śpie-
wanki Polsatu czy jeżdżenie na 
lodzie. Nie mam w sobie parcia 
na szkło i nie wiem, czemu to ma 
służyć. Jak chciałbym nauczyć 
się tańczyć, to zapisałbym się na 
kurs. Nie lubię takich targowisk 
próżności, sprzedawania siebie. 
Jestem skryty i bardziej intro-

wertyczny. Realizuję się, ale na 
scenie, tam mogę zrobić wszyst-
ko z moim temperamentem ak-
torskim. Jednak jako człowiek 
spokojny i zrównoważony nie 
czuję potrzeby ekscytowania się 
tym, czy ktoś na mnie wyśle SMS
-a. To oczywiście nie zarzut pod 
adresem moich kolegów. Jeśli im 
to pasuje, to proszę, ale mnie to 
nie rajcuje.
Czy synowie idą w ślady rodzi-
ców?

J.K.-B.: Starszy, Łukasz, stu-
diuje na drugim roku wydziału 
operatorskiego w Katowicach, 
a młodszy jeszcze nie sprecyzował 
swoich planów na przyszłość.

M.B.: Nie namawialiśmy 
synów do aktorstwa, ale jeśli 
Jeremi zapragnie być aktorem 
i będzie szczęśliwy, to my rów-
nież. Aktorstwo to zawód, któ-
ry męczy i stresuje, więc dzieci 
zazwyczaj nie kojarzą z tym nic 
dobrego.
Mówi Pan o ciemnych stronach 
tego zawodu, ale chyba bilans 
zysków i strat wychodzi na 
zero?

M.B.: Tak, ja nigdy nie narze-
kam, nie mam nawet prawa do 
tego. Cieszę się, że robię to, co 
robię. Cieszę się z mojej pozycji, 
jaką mam w tym zawodzie.

J.K.-B.: A ja mam satysfakcję, 
że jestem z twardzielem polskie-
go kina, a nie z jakąś pierdołą. 
I również nie mogę narzekać. 
Pracuję w teatrze i to jest dla 
mnie najważniejsze, bo wielu 
aktorów nie może sobie na to 
pozwolić. Niektórzy nieustannie 
muszą zmieniać swoje miejsce 
pracy, chociażby dyrektorzy. 
Ciągle odchodzą i przychodzą 
nowi. Każdy następny komple-
tuje nową obsadę...

M.B.: Dyrektorzy się zmienia-
ją, a my trwamy i trwamy...
Zadomowiliście się w Trój-
mieście. Niedawno wprowa-
dziliście się do nowego domu 
w Gdańsku. Czy ten dom jest 
spełnieniem marzeń o Waszym 
miejscu na ziemi? 

J.K.-B.: Tak. Po 10 przepro-
wadzkach możemy powiedzieć, 
że to jest właśnie to miejsce.
Jest Pan ze świętokrzyskiego, 
co Pana tu przyciągnęło?

J.K.-B.: JA!
M.B.: Kobieta, gdańszczanka. 

Nigdy nie chciałem mieszkać 
w Warszawie, wolę mój Gdańsk. 
Joanna mi go pokazała i tak już 
zostało. Zresztą kiedyś chciałem 
zostać marynarzem i to miasto 
zawsze mi się podobało.

J.K.-B.: A dokładniej to ja je-
stem z Kaszub, urodziłam się w 
Kościerzynie. Stąd mój twardy 
charakter.
Zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia. Bez czego nie wy-
obrażacie sobie świąt?

M.B.: Nie wyobrażamy sobie 
świąt poza domem. Lubimy ty-
powe rodzinne święta. Jest mi 
bardzo ciężko, smutno i źle kie-
dy nie spadnie płatek śniegu w te 
wyjątkowe dni.

J.K.-B.: No i bez choinki. Kie-
dyś mieliśmy taką dużą, pięcio-
metrową.
Czy cała była ubrana?

M.B.: Tak, cała. Przy pomo-
cy dużej drabiny. Kiedy ksiądz 
przyszedł po kolędzie, to był 
zazdrosny, że nawet w kościele 
takiej nie mają.

J.K.-B.: To była cała wyprawa 
po tę choinkę. Pojechaliśmy do 
lasu, wybraliśmy jedną, a potem 
została zwieziona traktorem do 
domu. Czterech sąsiadów poma-
gało nam ją postawić w pokoju.

M.B.: A rozbierałem ją piłą 
łańcuchową! Obcinałem gałęzie 
po kolei, wtedy można było ją 
łatwiej z domu wynieść.

A Nowy Rok powitacie hucznie 
czy raczej spokojnie?

M.B.: Na pewno nie będziemy 
nic grać w teatrze, więc możemy 
coś zaplanować. Myślę jednak, 
że sylwestra spędzimy raczej 
w gronie znajomych. Nie lubię 
imprez, że tak powiem, ogólno-
ludzkich. Zawsze znajdzie się 
ktoś, kto mnie rozpozna, bacz-
nie obserwuje, często nagabuje. 
„Panie Baka, niech pan zatańczy 
z moją żoną” – takie prośby są na 
porządku dziennym. 
I tańczy Pan z tymi żonami?

M.B.: Oczywiście że nie. Czuł-
bym się wtedy jak biały niedź-
wiedź na Krupówkach. Dobrze, 
że mi pięciu dych do kieszonki 
nie wsadzają.
Czy macie już jakieś konkretne 
plany, cele na rok 2010?

J.K.-B.: Tak!
M.B.: Niechaj usłyszę!
J.K.-B.: Żeby doszła do skut-

ku nasza planowana wyprawa 
do Kambodży i Laosu. Ostatnio 
byliśmy w Boliwii, teraz czas na 
Azję (spontanicznie przybijają 
sobie „piątkę”).
Dziękujemy za rozmowę i tego 
Państwu życzymy, a po powro-
cie zapraszamy do redakcji 
„Prestiżu”, abyście podzielili 
się wrażeniami z tej niezwykłej 
podróży. 

Rozmawiali: Jakub Jakubowski 
i Ewelina Kulawiuk
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Artysta 
na antypodach

Co łączy Kylie Minouge, Nicole Kidman oraz Russela Crowe? Wszyscy są międzynarodowymi gwiazdami, a pochodzą z Australii. To wielki kraj, 
położony na najmniejszym kontynencie. Kojarzy się z kangurami i misiami koala, ale tak naprawdę to miejsce pełne egzotyki, zaskakujących 

różnic i ciekawych miast czy miejsc. Zapewne każdy, kto lubi podróże, marzy o odwiedzeniu „końca świata” na antypodach.

WERONIKA BULICZ

Wapienna formacja „London Bridge” na trasie Great Ocean Road

FOTO: ARCHIWUM PRZEMYSŁAWA CEREBIEŻA-TARABICKIEGO
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o marzenie mieli oka-
zję spełnić właściciele 
szczecińskiej galerii 

Trystero – Przemysław Cere-
bież-Tarabicki i Teresa Bojułko 
wraz z przyjaciółmi. Trzytygo-
dniowy pobyt w Australii był 
następstwem projektu SMS 
– Szczecin-Melbourne-Szczecin, 
w którym biorą udział artyści 
związani z naszym miastem. 
W zeszłym roku w Szczecinie 
mogliśmy oglądać prace Pola-
ków mieszkających i tworzących 
w Australii, a w tym roku szcze-
cinianie wystawili swoje dzieła 
w australijskich galeriach. Wśród 
nich pan Przemysław, który od-
wiedził Melbourne na przełomie 
czerwca i lipca. 

Coraz bliżej

Świat się skurczył, a możliwo-
ści rozszerzyły. To, co kiedyś wy-
dawało się niedostępne i odległe, 
zbyt drogie lub niewykonalne, 
dzisiaj okazuje się na wyciągnię-
cie ręki. Tak jak wyprawa do 
Australii. Podróż w obie strony 
wymaga cierpliwości i wytrzy-
małości, bo loty i przesiadki 
zajmują łącznie około 60 godzin. 
Jak deklaruje Tarabicki – w trzy-
tygodniowym odstępie czasu da 
się przeżyć taką podróż, chociaż 
jest wyczerpująca.

– Na szczęście problem zmia-
ny strefy czasowej nie zaowoco-

T
wał objawami typowymi dla jet-
lag – opowiada artysta. – Teresa 
miała problem, drugiego dnia 
po podróży nastąpił kryzys, ale 
porządna dawka snu zażegnała 
go.

Pierwszy tydzień szczecinia-
nin spędził na przygotowaniach 
do wernisażu. – W tym czasie 
przygotowywaliśmy wystawę 
i poznawaliśmy ludzi.

Wśród nich Polaków, którzy 
wiele lat temu przyjechali do 
Australii, osiedli w Melbourne 
i żyjąc tam, oddają się pracy 
twórczej. 

– W Melbourne i w całej Au-
stralii w ogóle można spotkać 
ludzi wielu narodowości, a wie-
lu Australijczyków ma korzenie 
na całym świecie. To prawdziwy 
tygiel kulturowy i widać to na 
każdym kroku – mówi.

Drogą nad oceanem

W ciągu dwóch kolejnych ty-
godni szczecinianin miał okazję 
zwiedzić okolicę, zobaczyć Syd-
ney czy wykąpać się w oceanie 
(to odważny krok podczas pory 
zimowej). Cerebież-Tarabicki 
wraz z przyjaciółmi wybrali się 
najpierw na kilkudniową wy-
cieczkę z Melbourne w kierunku 
oceanu. Trasa wiodła niezwykle 
malowniczą drogą Great Ocean 
Road, która obejmuje nadmor-
skie kurorty i piękne parki na-

rodowe stanu Wiktoria. Ta wi-
dokowa trasa jest jednocześnie 
pomnikiem. 

– Została zbudowana po 
pierwszej wojnie światowej przez 
zdemobilizowanych żołnierzy – 
opowiada szczeciński artysta.

Droga powstawała przez 16 
lat i została poświęcona pamięci 
żołnierzy zmarłych w pierwszej 
wojnie. 

– Podczas podróży zobaczy-
liśmy słynnych Dwunastu Apo-
stołów – opowiada. – To ma-

jestatyczne wapienne kolumny 
stojące u brzegu morza w parku 
Port Campbell.

Wapienne formacje są jedną 
z najczęściej odwiedzanych atrak-
cji turystycznych. Nie ma ich 
dwunastu, nazwa została nadana 
ze względu na ich majestatyczny 
widok. Co więcej, kolejne ko-
lumny w wyniku działań przy-
rody ulegają zniszczeniu – kilka 
lat temu 50-metrowa kolumna 
zawaliła się na oczach turystów. 
To niesamowite widowisko. 

Teresa Bojułko z Aborygenami w centrum Sydney
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Działanie naturalnych czynni-
ków może jednak w tym miejscu 
sprawić, że w miejsce starych 
„Apostołów” pojawią się nowe 
wapienne kolumny. 

Po drodze wzdłuż oceanu, 
na trasie Great Ocean Road, 
odwiedzali również nadmor-
skie kurorty. Jak mówi bohater 
podróży, spotykali tam różnych 
ludzi i zdarzały się zaskakujące 
sytuacje, które jednak zawsze 
były pozytywne, a spotkani lu-
dzie serdeczni. 

– W jednym z kurortów, dość 
drogim Lorn, spotkaliśmy Polkę, 

starszą panią, która wyemigro-
wała na antypody tuż po wojnie. 
Gdy tylko nas usłyszała, zaprosi-
ła do rozmowy – opowiada Ta-
rabicki. 

Większość spotykanych po 
drodze osób była otwarta i po-
mocna. Miło było, gdy w jed-
nym z hoteli, w których zare-
zerwowali nocleg, dostali dwa 
pokoje w cenie jednego. Skoro 
i tak pokoje były puste z powodu 
zimy, nikt nie miał nic przeciw-
ko temu, żeby zaproponować 
gościom dwa pomieszczenia.
W tej okolicy bardzo charakte-

rystyczne są pozostałości lasów 
deszczowych – przemieszczając 
się zaledwie kilka kilometrów 
w głąb lądu, napotykamy zupeł-
nie inną przestrzeń. To wręcz nie-
samowite, jak szybko zmienia się 
krajobraz – nasz bohater twierdzi, 
że to wręcz przerażające.

– Wystarczy wstawić tam di-
nozaura i możemy kręcić „Park 
jurajski” – śmieje się. 

Wśród australijskich 
winnic

Podczas niezbyt długiego po-
bytu w Australii Cerebież-Tara-
bicki miał sporo okazji, aby de-
gustować wyborne australijskie 
wina. W ostatnich latach ten kraj 
właśnie stał się winiarską potęgą 
– produkują tu świetnej jakości 
shiraz czy chardonnay. To Au-
stralii udało się odtworzyć szcze-
py winogron, które nie mogą być 
już uprawiane we Francji. 

Degustacjom wina sprzyjał 
pobyt w samym Melbourne. 
– Wokół miasta, na obrzeżach 
i w małych wioskach jest usy-
tuowanych mnóstwo winnic, a 
popularną metodą zwiedzania 
ich jest wynajmowanie busa 

i objeżdżanie tych miejsc w pięć-
sześć osób – opowiada. 

Podczas jednej z takich wy-
praw miał jedyną okazję zoba-
czyć zwierzę, które od razu przy-
chodzi na myśl, kiedy mówimy 
o Australii.

– W okolicy Melbourne jest 
wiele miejsc przy drogach, gdzie 
stoją znaki ostrzegające przed 
kangurami wyskakującymi na 
jezdnię, jednak żaden nam się 
nie zdarzył. Jeden raz namierzy-
liśmy je z dość dużej odległości 
na otwartej przestrzeni – wspo-
mina.

Zdarzyło się też spotkanie 
z misiami koala. Pan Przemysław 
fotografował je, kiedy jadły liście 
eukaliptusa lub spały wysoko na 
drzewach. – Na szczęście mia-
łem dobry obiektyw i mogłem 
zrobić zbliżenia tym pijanym 
torbaczom – śmieje się. 

Ciekawą i bardzo fajną inicja-
tywą jest tworzenie w winnicach 
miejsc związanych ze sztuką. 
W wielu, nawet najmniejszych 
i oddalonych od centrów wio-
sek, można było natknąć się na 
galerię czy małe muzeum. – To 
w ogóle cecha tego kraju – sztukę 
widać tam wszędzie: w parkach, 

Przemysław Cerebież-Tarabicki przed galerią gdzie odbywał się wernisaż 

Opera w Sydney nocą
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na ulicach, w prywatnych i pu-
blicznych instytucjach – mówi 
pan Przemysław. 

Miasto niewolników?

Historia Australii jest specy-
fi czna i dość skomplikowana. 
Ze względu na trudne warunki 
w głębi lądu, życie na konty-
nencie skoncentrowało się na 
wybrzeżach. Niedaleko od siebie 
leżą Melbourne i Sydney, miasta 
w pewnym stopniu ze sobą ry-
walizujące.

– Złośliwi mieszkańcy Mel-
bourne mówią o Sydney, że to 
miasto niewolników, swoje zaś 
uważają za miasto ludzi wolnych 
– opowiada pan Przemysław. 

Faktycznie, między miasta-
mi widać różnicę, szczególnie 
w architekturze. – Urbanistycz-
ny miszmasz jest raczej ozdobą 
australijskich metropolii.

W Sydney obok typowo 
wiktoriańskiej zabudowy sta-
nęły przypadkowe wieżowce, 
w Melbourne zaś widać większą 
dbałość o szczegóły i otwartość 
miasta. Niemniej podróżnicy 
zapewniają, że życie toczy się 
„w parterze” – w licznych kafejkach, 
lokalach, galeriach i parkach.

W Sydney Przemysław Cere-
bież-Tarabicki podziwiał Operę 

i Harbour Bridge podczas wy-
cieczki promem. Jako artysta 
zachwycał się miejscami sztuki 
i architekturą poszczególnych 
dzielnic. Rdzenni mieszkań-
cy – Aborygeni – są w miastach 
postrzegani jako atrakcja tury-
styczna, lokalny folklor. Można 
ich zobaczyć na ulicznych prefor-
mance’ach. 

Mimo pełni zimy pan Przemy-
sław odwiedził także słynną plażę 
Bondi Beach, gdzie odważył się 
(jako jedyny uczestnik wycieczki) 
zanurzyć w chłodnym o tej porze 
roku oceanie. Wracając z Sydney 
do Melbourne, w którym „stacjo-
nowali”, przejeżdżali przez pasmo 
Gór Błękitnych. Tam, na dużych 
wysokościach, pogoda była za-
skakująca. – W ciągu kilku go-
dzin popołudnie ze słonecznego 
i dość ciepłego nad morzem, 
gdzie było około 20 stopni, zmie-
niło się w przejmująco zimne 
w górach, gdzie padał śnieg z desz-
czem – wspomina szczecinianin. 

Przez te trzy tygodnie poznali 
zaledwie mały wycinek tego fa-
scynującego kontynentu. 

– Naturalnie marzy mi się, aby 
tam wrócić, żeby tym razem zoba-
czyć tropiki i rafę koralową, zwie-
dzić więcej w głębi lądu, zobaczyć 
niezmierzoną pustynię, charakte-
rystyczne australijskie outbacks.

Harbour Bridge

W parku w Melbourne

REKLAMA
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dyby przeprowadzić 
ankietę „jakim je-
steś kierowcą?”, nie 
wiem, czy znalazłoby 
się wielu kierowców,

którzy obiektywnie oce-
niliby swoje umiejętności. 
Ja przynajmniej nie spo-
tkałem takiego przedstawi-
ciela płci męskiej. Wszyscy 
są najlepsi. Każdy uważa 
się za świetnego kierowcę 
(i kochanka). Każdy jest 
w stanie przytoczyć kilka 
przykładów, jak na przy-
kład szybko jest w stanie 
przejechać ze Szczecina do 
Poznania czy Warszawy. 
Jak Polak potrafi , widać to 
po statystykach wypadków 
lub wtedy, gdy na drodze 
warunki drogowe trochę 
się pogorszą. Żółwie tem-
po, korki i bardzo odczu-
walna nerwowa atmosfera 
na drogach. Rzadko się wi-
dzi kierowców swobodnie 
i bezpiecznie poruszają-
cych się w trudnych wa-
runkach, zwłaszcza at-
mosferycznych. Kto i co 
potrafi , weryfi kuje droga, 
na której często jesteśmy 
zaskakiwani. A przecież 
można w inny sposób. 
Nawet czytając fachową 
literaturę czy trafi ając do 
szkół doskonalenia techni-
ki jazdy, możemy tę wiedzę 
wzbogacić.

 Często słyszymy, że sa-
mochód wpadł w poślizg. 
A przecież sam tego nie 
zrobi. To kierowca do tego 
doprowadził, podejmując 
niewłaściwe działania. 
Powodów może być wie-
le, między innymi pręd-
kość niedostosowana do 

umiejętności kierowcy czy 
warunków panujących na 
drodze. Czasami drobny 
błąd czy niesprawny sa-
mochód może spowodo-

wać utratę przyczepności. 
Jak poradzić sobie w takiej 
sytuacji? Najlepiej do niej 
nie dopuścić.

 Często również słyszy-
my o hamowaniu w za-
kręcie, czego podobno nie 
powinniśmy robić. Jest to 
nieprawda. Bo co zrobimy, 
jeśli w zakręcie pojawi się 
przeszkoda? Ale w sytuacji 
awaryjnej, czyli przy gwał-

townym hamowaniu, to 
może nieść za sobą konse-
kwencje. Samochód może 
zachować się nadsterow-
nie lub podsterownie. Bez 

treningu na zasadzie fartu 
możemy sobie poradzić, 
ale to tylko szczęście – raz 
je mamy, raz nie. 

Błędem jest nadmier-
ne zaufanie do systemów 
bezpieczeństwa w naszych 
samochodach. Na przy-
kład ESP jest znakomitym 
i bardzo przydatnym 
urządzeniem, chroniącym 
nas przed utratą przyczep-

ności, ale działa wyłącz-
nie w ramach praw fi zyki. 
Jeśli więc kierowca znacz-
nie przesadzi z dopasowa-
niem prędkości do zakrętu, 
urządzenie może nie po-
móc.

 Podobnie jest z sys-
temem ABS, który nie 
w każdych warunkach 
skraca nam drogę hamo-
wania. Nierówności na 
drodze mogą nas czasa-
mi zaskoczyć, powodując 
wydłużenie drogi hamo-
wania. Co nie oznacza, 
że jest to urządzenie zbęd-
ne. Wręcz przeciwnie, bar-
dzo przydatne i ułatwiają-
ce na przykład możliwość 
manewru podczas awaryj-
nego hamowania.

Tak naprawdę dobry 
kierowca to rzadkość. 
Twierdzenie, że zawsze 
panuję nad samochodem, 
oznacza jedynie, że jesz-
cze nie miałem sytuacji, 
w której zapanowanie 
nad samochodem było-
by zagrożone. Wypadki 
w ruchu drogowym, na raj-
dach czy wyścigach mają 
nawet najlepsi kierowcy, 
a o nich trudno powiedzieć, 
że są słabymi kierowca-
mi. Ale o tym wszystkim 
decyduje kilka okoliczności, 
czyli układ SAMOCHÓD 
– DROGA – CZŁOWIEK 
i jeszcze jedno – SYTU-
ACJA NA DRODZE. Nie 
zawsze wszystko jesteśmy 
w stanie przewidzieć, ale 
odrobina pokory przy sa-
moocenie nikomu jeszcze 
nie zaszkodziła.

Mariusz Podkalicki

Jakim 
jesteś kierowcą?
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Ulubieniec Ameryki

Wielki, potężny i bardzo amerykański. Wśród jego entuzjastów był Al Capone, który słynął ze znakomitego 
samochodowego gustu, miał w go swojej kolekcji także Michael Jackson, a Elvis Presley zamówił 

specjalną wersję w kolorze różowym. Oto cadillac fleetwood. 

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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Dane techniczne:
Marka: 
Cadillac Fleetwood 60 S
Silnik: V8
Pojemność: 5425 cm³
Moc: 210 KM 
Max prędkość: 180 km/h
Skrzynia biegów:
automatyczna
Długość: 5,7 m
Waga: 2300 kg
Rok: 1953

S
zczeciński model ma 
dokładnie 56 lat. To 
prawdziwy unikat, 

gdyż jego produkcja odbywała 
się tylko w 1953 roku. Powstało 
dokładnie 20 000 egzemplarzy. 
Niezwykła jest też historia tego 
auta. 

– Po długich poszukiwaniach 
nabyłem go w Nowym Jorku. 
Pierwotnie należał do włoskiego 
mafi osa, który kupił go w latach 
50. – opowiada właściciel Da-
riusz Bobryk, który prowadzi 
autoryzowany salon Kia i Re-
nault Truck w Szczecinie.

Samochód użytkowany był 
do roku 1988, po czym właści-
ciel wystawił go w holu własne-
go hotelu. Tam stał otoczony 
barierkami przez prawie 18 lat! 
Dzięki temu zachował się w do-
skonałym stanie.

– Niestety, rodzina właściciela 
nie chciała zdradzić zbyt wielu 
szczegółów, jednak ze zdjęć oraz 
kasety wideo, którą otrzymałem 
razem z autem, widać, że był to 
ktoś wysoko postawiony w orga-
nizacji którą kierował – uważa 
Dariusz Bobryk. 

Cadillac zawsze był marką 
luksusową, której rozwiązania 
techniczne wyprzedzały swoją 
epokę. Taki też jest szczeciński 
fl eetwood. Ma szyby podnoszo-
ne za pomocą siłowników hy-
draulicznych, również antena, 
wycieraczki oraz płyn do spry-
skiwaczy uruchamiane są przez 
powietrze. Do tego fotokomórka 
automatycznie wyłączająca świa-
tła długie, by nie oślepiać nadjeż-
dżających z naprzeciwka, oraz 
klejone z dwóch warstw szyby, 
które Mercedes w klasie S wpro-
wadził dopiero 40 lat później. 
Auto jest wyposażone w pierw-
sze w świecie radio automatycz-
nie wyszukujące stacje radiowe. 
Z tylu i z przodu ma połączone 
ze sobą fotele, które przypomi-
nają wygodną kanapę. Również 
design samochodu robi wraże-
nie. Z przodu są masywne chro-
mowane zderzaki (jako pierwsze 
na świecie pochłaniające energię 
uderzenia) z ogromnymi odboj-
nikami. Chromowane są także 
końcówki rur, ozdobne listwy 
i lusterka, do tego pozłacane 
rzucające się w oczy logo.

Pewnym problemem są nie-
typowe gabaryty cadillaca. Jego 

sterowność odpowiada czasom, 
gdzie dominowały duże prze-
strzenie, nie było korków w mia-
stach, a znalezienie miejsca na 
parkingu nie stanowiło większe-
go problemu. Pomimo swojego 
wieku auto jest w pełni sprawne 
i bez problemu można nim prze-
jechać nawet 100 km dziennie.

– Jeżdżąc nim po ulicach 
Szczecina, wywołuję zawsze 
ogromne i pozytywne emocje 
u wszystkich, niezależnie od płci 
czy wieku – opowiada właściciel. 
– Niejednokrotnie otrzymuję też 
zapytania o zawiezienie do ślubu 
i jeśli tylko odpowiadają nam 
terminy, to chętnie uczestniczę 
w takich imprezach. 
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Wchodząc do domu pana Piotra Czupryńskiego, czujemy się od razu 
bardzo komfortowo. Choć przestrzeń na pierwszy rzut oka wydaje 

się prosta, trochę ascetyczna i nieprzepełniona bibelotami, 
nie czuć chłodu jasnego wnętrza. Nastrój, jaki w nim 

panuje, sprawia, że jest bardzo przytulnie i ciepło. 

FOTO: ADAM FEDOROWICZ

prestiżowe wnętrze
DARIA PROCHENKA

W blasku 
słońca
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Rowerowy stolik
Mebel od razu rzucający się w oczy to stolik, który zamiast nóg ma 

kółka od roweru. Jest to zdobycz, do której właściciele „przymierza-
li” się od wielu miesięcy. Dopiero uzyskując zadowalającą ich cenę, 
postanowili, że zamieszka z nimi. Podobnie jak wiele innych przed-
miotów, które skrupulatnie wybierają. Często najpierw wypożycza-
ją meble ze sklepów, przymierzają i albo zaakceptowane zostawiają 
w domu, albo zwracają do sklepu.

Kryształowe odbicie
Zarówno na kominku jak i w łazience dla gości na czarnych kafl ach 

błyszczą się kamienie Swarovskiego. Rozbijają one monotonię ciem-
nego koloru i wyglądają bardzo elegancko. Ściana w łazience wyglą-
da jakby cały czas była lekko zmoczona deszczem. Czarny kominek 
i czarny żyrandol z kryształkami to dopełniające się elementy. Spajają 
łazienkę, kuchnię i pokój. Wprowadzają także pewną moc w ten spo-
kojny, beżowo-biały dom.

Moc światła
Okna usytuowane są od strony południowej. Choć są bardzo 

małe, wpada przez nie wystarczająca ilość słońca. Oświetla ono jasno 
urządzone pomieszczenia, stwarzając wrażenie ciepła i przytulności. 
Żyrandol w salonie działa jak pryzmat. Refl eksy świetlne przebijają 
szklane kamienie i odbijają się na ścianie, dając bajkowy efekt. Aby 
uzyskać jeszcze więcej dobrej mocy słońca, właściciele planują wybu-
dować na tarasie szklany ogród zimowy
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Bez przypadku
Właściciele domu są pasjonatami urządzania wnętrz. Nie spieszą 

się z wykończeniem. Czytają fachową literaturę, przeglądają gazety 
i zwiedzają wiele miejsc, by stamtąd czerpać inspiracje. Dom cały czas 
żyje i jest w ciągłym ruchu. Co jakiś czas następują zmiany i pojawiają 
się w nim nowi „mieszkańcy”. Wszystkie zakupy są przemyślane, nie 
ma tam przypadkowych przedmiotów.

Miks stylów
W większości dom jest wyposażony w bardzo nowoczesne i pro-

ste meble. Surowość wnętrza całkowicie rozbijają stare fotele odre-
staurowane w stylu prowansalskim. Właściciele bardzo umiejętnie 
łączą stare z nowym, nie boją się eksperymentów. Taki miks sprawia, 
że z domu nie chce się wychodzić. Tylko w nim zamieszkać!

Rozmowy w wannie
Łazienka tuż przy sypialni nie ma drzwi. Wejście jest lekko przy-

słonięte kotarą z delikatnych nitek. Kąpiąc się w wannie stojącej na 
samym środku łazienki, można prowadzić wieczorne spokojne roz-
mowy. Dobra wentylacja i okno w łazience powodują, że nie ma pro-
blemów z wilgocią. Jest za to bardzo intymnie.

Otwarta przestrzeń
Choć dom ma tylko 120 metrów powierzchni, wydaje się o wiele 

większy. Efekt ten uzyskano dzięki otwartej przestrzeni i wyburzeniu 
ścian. W łazience dla gości, aby stworzyć wrażenie optyczne większej 
przestrzeni, kafelki na podłodze ułożone są pod kątem. Dzięki temu 
widzimy ją o wiele większą, niż jest w rzeczywistości.
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więta Bożego Narodzenia, jak żaden inny czas w roku, po-
zwalają na dekoracyjne szaleństwa. Tylko teraz wszystkie 
chwyty dozwolone, więc nie bójmy się kolorów. Na topie 

są żywe barwy i klasyczna świąteczna czerwień. Podstawą ozdabiania 
drzewka są światełka – ważne, żeby wystąpiły w możliwie najwięk-
szej ilości, bo to właśnie rozświetlona choinka buduje klimat. Do tego 
wokół warto ustawić aromatyczne świece w różnych kształtach i ko-
lorach, które dadzą miłe ciepłe światło. 

Do zawieszenia na choince można w tym roku użyć tradycyjnych 
ozdób – ciastek, pierników oraz jabłek. Oczarują gości oryginal-
nością, a całości wystroju dopełnią gwiazdki, serduszka i mikołaje. 
Dobra zabawa gwarantowana, a atmosfera gotowa. Wesołych świąt!

wb

Jak w bajce
Trendy w świątecznych dekoracjach zmierzają do stworzenia magicz-

nej, baśniowej atmosfery. Magia świąt to sama radość i szczęście. 
Dajmy się im ponieść.

Ś

Podziękowania dla Butique SIA 
za udostępnienie zdjęć
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Jeśli co roku tuż przed świętami ogarnia cię panika i nie wiesz czym znowu 
obdarzyć bliskich – spokojnie. Pomożemy. Nie realizuj czarnego scenariusza 
i nie kupuj skarpetek czy robota kuchennego. Chyba że jest to na liście 
życzeń twojej rodziny. W każdym innym przypadku kolejne strony na pewno 
nakierują cię na właściwy trop zakupów. 

Dla niego:
1. Buty sportowe - 950 zł, Rowery Turowski, ul. Wierzyńskiego 5
2. Spinki do mankietów – 240 zł, Galeria Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
3. Pióro Mont Blanc – 990 zł, Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
4. Karty do gry – 61 zł, Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
5. Stolik pod laptop - 435 zł, Ranger Shop, ul. Madalińskiego 8
6. Ceramiczny czajnik z chromowanym ogrzewaczem – 339 zł, Fanaberia, ul. Księcia Bogusława X 5
7. Kurs nurkowania - 799 zł (oferta ważna tylko w grudniu), www.sharpdiving.com

1.

3.

4.

5.

6.

7.

2.

Prezenty 
z pomysłem

7.
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Dla niej:
1. Naszyjnik – 390 zł, Galeria Soraya, ul. Zygmunta Starego 3a
2. Papeteria – 21 zł, Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
3. Etui skórzane na pióro, Wittchen – 67 zł, Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4
4. Ceramiczna lalka – 150 zł, Schowek Galeria Sztuki, ul. Św. Wojciecha 15
5. Kryształowy dozownik do mydła w płynie – 735 zł, Salon Trend, ul. Modra 86

1.

2.

3.

4.

5.
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Dla dziecka:
1. Kurtka chłopięca – 132 zł, Ranger Shop, ul. Madalińskiego 8 
2. Ceramiczny koń na biegunach – 280 zł, Schowek Galeria Sztuki, ul. Św. Wojciecha 15
3. Spódniczka – 49,90 zł, Nikki, ul. Jagiellońska 3
4. Bluzka – 44,90 zł, Nikki, ul. Jagiellońska 3
5. Spodenki – 75,90 zł, Nikki, ul. Jagiellońska 3
6. Kredki - 420 zł, Skala, pl. Żołnierza Polskiego 4

1.

2.

3.

6.

4.

5.

Przygotowanie sesji:
Maja Holcman i Panna Lu
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Arkadiusz Litwiński, poseł
W nowym roku będę się starał w większym stopniu ufać własnej intuicji, w mniejszym zaś mądrości 
zbiorowej. Z tą drugą bywa tak, jak ze zbiorowym pisaniem wierszy – po prostu nie wychodzi to najlepiej. 
Poza tym chcę być dobrym i dojrzałym ojcem dla moich synów, zarówno tego, którego już mam, jak i tego, 
którego spodziewamy się w ciągu najbliższych godzin (rozmawiamy na początku grudnia – przyp. red). 
Zamierzam sprostać wymaganiom, także tym pedagogicznym.

Jan i Teresa Lubińscy
W przyszłym roku zamierzamy kreować merytorycznie, nie - politycznie.

Marcin Gaborski, dyrektor Kliniki HAHS w Szczecinie
Nowy Rok zawsze witam z optymizmem. Otwiera się nowy rozdział, pojawiają nowe szanse, wyzwania. 
Życzyłbym sobie i czytelnikom „Prestiżu”, by czas był bardziej dla nas wyrozumiały i nie mijał tak szybko, 
pozwalając realizować plany i marzenia.

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, 
rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Korzystając z pretekstu, jakim bez wątpienia jest przełom kolejnych lat, postanowiłem wreszcie 
rzucić palenie. Mimo że nie po raz pierwszy tak postanawiam, mam wrażenie, 
że tym razem mi się uda. Postanowiłem też poświęcać więcej czasu rodzinie, 

a zwłaszcza trójce wspaniałych wnucząt, bo przecież czas ucieka... 

Bartosz Arłukowicz, poseł
Jestem typem człowieka działającego systematycznie, u którego trudno o nagłe noworoczne zrywy, więc nie 

postanawiam nic konkretnego i nie obiecuję. Jednak na pewno zastanowię się nad rzuceniem palenia. 
No i poświęcę więcej czasu rodzinie, szczególnie dzieciom. Poza tym chciałbym znaleźć znów więcej 

czasu dla moich starych przyjaciół, którym, z powodu mojej pracy, poświęcam ostatnio mniej uwagi.

Marek Kolbowicz, wioślarz
W przyszłym roku chcę przede wszystkim wziąć się porządnie za angielski. Ze względu na częste wyjazdy 
to bardzo ważne, żebym porozumiewał się bez problemu. Poza tym chciałbym się doktoryzować - muszę 

jeszcze obronić pracę i uzyskam tytuł doktora na gdańskim AWFiS. Dodatkowo postanawiam, bardziej 
długoterminowo, że przez trzy najbliższe lata nie będę chorował ani odnosił kontuzji :)

Postanowienia
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Konrad Pawicki, aktor
Jak co roku, tak i teraz przyrzekam sobie, że będę mniej pracował, znajdę więcej czasu na odpoczynek, 
poświęcę więcej uwagi swojej dziewczynie, skupię się na życiu prywatnym. Mam nadzieję, że tym razem 
się uda. Zaznaczam, że chcąc mniej pracować, chciałbym więcej zarabiać. Nie wiem czy i jak to możliwe, 
ale mam nadzieję, że w nowym roku spełni się to marzenie. 

Adam Opatowicz, dyrektor Teatru Polskiego
Noworoczne postanowienia? Broń Boże! Ponieważ jestem przekorny, a długoterminowe postanowienia 
i snucie marzeń nie leżą w mojej naturze, nie zwykłem robić żadnych noworocznych postanowień. 
Jeśli mam nowe plany, nie czekam z ich realizacją do 1 stycznia, ale zaczynam od razu.

Sylwia Różycka, aktorka
Moim jedynym postanowieniem jest zrobienie prawa jazdy. Kurs już mam właściwie za sobą, ale muszę 
wreszcie podejść do egzaminu i go zdać. Bardzo ułatwiłoby to życie. Poza tym wszystko inne idzie 
w dobrym kierunku, więc innych planów czy życzeń nie mam. 

Michał Janicki, aktor
Moje postanowienie: przestać jeść, najlepiej w ogóle. A jeśli tak się nie da, to przynajmniej rzucę słodycze. 

Nawet w tej chwili jem ptasie mleczko. Ale od Nowego Roku koniec – Wedel straci klienta. Już ustalam 
szczegóły w teatrze – w niektórych przedstawieniach zajadam się słodyczami, więc z rekwizytorką 

kombinujemy, czym dietetycznym je zastąpić.

Henryk Sawka, satyryk
Od stycznia ograniczam niezdrowe jedzenie i równie niezdrowe picie. Zamierzam zmieścić się w większą 

ilość starych ubrań i właśnie po to uprawiać więcej sportu. Poza tym zamierzam więcej odpoczywać, mniej 
czasu tracić, więcej zarabiać i mniej pracować. No i organizować czas tak, żeby dokończyć rozpoczęte 

projekty. Mam nadzieję, że uda mi się przysiąść i przygotować kolejny tom opowiadań 
(jeden, już gotowy, ukaże się wiosną).

noworoczne
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Moje wyjątkowe święta
Zdjęcia: Adam Fedorowicz

Wizaż i stylizacja: Maja Holcman
Podziękowania dla Gościńca Pod Aniołami za udostępnienie miejsca do sesji.

Podziękowania dla salonu mody męskiej Brice za udostępnienie ubrań do sesji.
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Yuliya Babich, projektantka mody

Z racji tego, że nie jestem katoliczką, święta z rodziną obchodzę bardzo długo. Ponieważ mieszkam w Polsce, zaczynamy świętować razem z Wami, czyli 

24 grudnia, później jest bardzo uroczysty sylwester, a od 7 stycznia obchodzimy święta prawosławne. 

Świętujemy w licznym gronie – w Polsce są ze mną moja mama i siostra, poza tym mamy tez rodzinę w Niemczech, w związku z tym, Boże Narodzenie 

spędzamy razem tutaj. Święta są świetną okazją, aby po całym roku, kiedy miałam mało czasu dla najbliższych, spotkać się z nimi i po prostu być razem. 

Czasem tylko tyle wystarczy, żeby dostrzec magię tego szczególnego czasu. 

Choinka – w moim domu zawsze jest tradycyjna. Co jest modne? Jestem projektantką, ale w temacie choinek nie jestem ekspertką. Na pewno ładnie 

wygląda drzewko w jednolitym kolorze, uważam, że warto postawić na klasyczne barwy, czyli czerwień lub biel. 

Na naszej katolickiej wigilii nie brakuje tradycyjnej polskiej kuchni, są ryby, a moją ulubioną potrawą jest barszcz z uszkami. Dwa tygodnie po polskiej 

wigilii jest prawosławna, bardzo podobna do katolickiej. W naszej kulturze bardzo ważny jest sylwester, to wtedy obdarowujemy się prezentami. 
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Piotr Krzystek, prezydent Szczecina

Jako dziecko bardzo przeżywałem święta, to był ważny, uroczysty, ale też ciepły i cudowny czas dzięki choince i wszystkim szczególnym okolicznościom. 

Święta zawsze spędzamy w gronie rodziny, bardzo tradycyjnie.

Nie wyobrażam sobie spędzania świąt na wyjeździe, z dala od domu i rodziny. Obowiązkowo pojawiamy się na pasterce. Choinkę przystrajamy trady-

cyjnie, ozdobami, których używamy już od wielu lat, to nie jest choinka jak z butiku, ale raczej pstrokata i swojska. 

Święta przygotowujemy wszyscy razem, każdy ma jakieś swoje zadania, ja z racji średnich umiejętności kulinarnych, dużo zajmuję się sprzątaniem, przygo-

towaniem drzewka. Na stole nie brakuje pierogów i ryb, w tym oczywiście, karpia. Ale nie zabijam karpia, mój tata to robił. Teraz, gdy go nie ma, kupujemy już 

gotowego do przyrządzenia.  Nigdy nie zdarzył mi się nietrafi ony prezent, uważam, że tak dla mnie, jak i dla moich bliskich prezenty powinny być przyjemnością. 

Dlatego nasz Mikołaj zawsze dostaje listę życzeń. Kiedy moi synowie byli mali, przebierałem się za Mikołaja. Dzieci jednak się orientowały, że skoro wyszedłem, 

coś jest nie tak. Później do moich dzieci przychodzili mój brat, sąsiad czy kolega. Ja rewanżowałem się tym samym. 
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Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski w wioślarstwie

Boże Narodzenie spędzam zawsze ze swoją rodziną, w domu mojej babci, a więc bardzo tradycyjnie. Zbiera się nas dużo – zawsze jest około 20 osób. 

Uważam, że dopóki babcia jest z nami, to właśnie wspólnie spędzony czas jest najważniejszy w całym świątecznym zamieszaniu.  Prezenty już dawno 

zeszły na dalszy plan. Jeśli chodzi o potrawy to najważniejszym punktem kolacji wigilijnej jest specyfi czny barszcz, który właściwie barszczem nie jest... 

To zupa, robiona tradycyjnie przez moją babcię na mocnym wywarze z grzybów. Z tych grzybów powstają później uszka, a wywar służy jako podstawa 

aromatycznej zupy. Każdy, kto uczestniczy w wigilii, próbuje później tę zupę i, jeśli wydaje mu się zbyt mdła, dodaje pieprzu – nietrudno się domyślić, 

że wychodzi z tego tzw. siekiera. Poza tym, tradycyjnie jadamy karpia w pieczarkach, przygotowanego przez moją mamę.

Święta zawsze są wyjątkowe, jednak pamiętam jedne, które okazały się szczególne ze względu na prezent. Kiedy miałem jakieś 12 lat, dostałem swój 

pierwszy w życiu aparat. To był dobry aparat, naprawdę wyższa półka. Byłem wniebowzięty, gdy znalazłem go pod choinką, czekałem na niego cały rok.
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Alberto Lozano Platonoff , Prof. US dr hab. inż.

Wyjątkowe święta pamiętam z dzieciństwa w Meksyku, to było w latach 80. Zebraliśmy się wszyscy w domu moich dziadków ze strony ojca. Mój ojciec 

ma siedmioro rodzeństwa, więc wszystkich kuzynów, wujków i ciotek oraz dziadków zebrało się nas prawie 80. Siedzieliśmy przy kilku wielkich stołach. 

To jasne, że nie byliśmy w stanie wszyscy nawzajem obdarować się prezentami, więc idea była taka, że każdy wylosował kogoś, komu robił jakiś zabawny 

upominek. 

Oczywiście, w Meksyku również ubieraliśmy choinkę. A ponieważ tam nigdy nie padał śnieg, na drzewku pojawiał się sztuczny.

Obecnie już od ponad dziesięciu lat spędzam święta w Szczecinie. Jako członek Opus Dei spędzam wigilię bardzo tradycyjnie. O 17 razem z innymi 

członkami stowarzyszenia zasiadamy do wieczerzy, później kolędujemy, a o północy idziemy na pasterkę. Dopiero po mszy obdarowujemy się prezentami. 

Później siedzimy i rozmawiamy często prawie do rana. Jeśli chodzi o kuchnię, to bardzo lubię tradycyjne polskie potrawy, na stole wigilijnym zawsze jest 

ich 12. Uwielbiam szczególnie uszka i makowce.
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Jeśli nie wiesz jeszcze, że fale wyciskane na włosach 

są absolutnym hitem nadchodzącego karnawału, 

spieszymy, żeby cię o tym poinformować. Tak, tak… 

W tym roku na wielkim balu na pierwszym planie po-

winna być fryzura. Sukienki wybieramy oszczędne, 

o stonowanych fasonach. Nie oszczędzamy jednak na 

biżuterii. Jeśli chcesz zabłysnąć, kup błyskotki… na 

włosy! Na fale odważnie wpinaj spinki czy duże bro-

sze. Cała kompozycja powinna przypominać lata 20. 

i 30., czyli przeszłość w przełożeniu na nasze czasy. 

Na balu będziesz wyglądała jak gwiazda filmowa. 

Przecież po to jest ta noc, żeby błyszczeć!

Fale na fali
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DZIEWCZYNA Z PERŁĄ
Sukienka: Richmond 

Biżuteria: MKC 



Moda

CZERWONA REWOLUCJA
Sukienka: Alexander McQueen
Biżuteria: MKC



Moda
ROCK DIVA

Skórzane bolerko: Moschino
Sukienka: Gattacicova

Biżuteria: MKC

Fryzury: Marika Christman – 4. miejsce w wyciskaniu 
fal podczas otwartych Mistrzostw Polski, 
studio Yes, ul. Małkowskiego 6
Wizaż i stylizacja: Maja Holcman
Zdjęcia: Adam Fedorowicz
Modelka: Aneta Konopińska

Podziękowania za pomoc w realizacji sesji
Ubrań użyczył sklep Buco.pl, ul. Małkowskiego 4
Biżuterii użyczył sklep MKC, ul. Jagiellońska 5
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imą warunki atmos-
feryczne nie sprzyjają 
naszej skórze – staje 

się wrażliwa, sucha i podrażnio-
na przez wiatr czy mróz. Rów-
nież wewnątrz pomieszczeń, 
tak w domu, jak i w pracy, nasza 
cera jest narażona na działanie 
klimatyzacji, suchego ogrzane-
go powietrza. Dodatkowo cały 
dzień spędzamy w ciepłych swe-
trach, nie ruszamy się bez szalika 
szczelnie owiniętego wokół szyi. 
Wszystko to sprawia, że nasze 
ciało zasługuje na odrobinę 
przyjemności. 

Jak miód na serce

Przyjemności i zbawiennych 
dla ciała zabiegów poszukajmy w 
szczecińskich spa – mają szeroką 
ofertę, z której z powodzeniem 
możemy korzystać do wiosny. 
W czasie gdy zbliżają się święta, 
najmilej będzie chyba skorzystać 
ze słodkich aromatycznych i go-
rących masaży.

– Zimą sugerujemy klientkom 
skorzystanie z pysznych masaży 
– mówi Maciej Gajtkowski, te-
rapeuta z Baltica Wellness&SPA. 
– To najprzyjemniejszy sposób 
żeby zadbać o skórę, rozgrzać 
ciało, a przy okazji rozkoszować 
się aromatem miodu, kokosa czy 
czekolady.

Masaż czekoladowy w Baltice 
wykonuje się przy użyciu profe-
sjonalnego kremu do ciała na ba-
zie gorzkiej czekolady. Bogactwo 
witamin A oraz E czy pierwiast-
ków (jak magnez, żelazo, miedź, 
cynk, wapń, potas, fosfor) oraz 
substancje organiczne sprawia-
ją, że działa on odmładzająco. 
Co bardzo ważne – chroni ją też 
przed utratą wilgotności. Zimą 
często zapominamy, jak waż-
ne jest nawilżanie całego ciała. 

Słodko i ciepło
Czekolada, miód, a może cynamon, goździki i laska wanilii? Słodkie pyszności są idealne na chłodne zimowe dni. Tym razem jednak 

nie proponujemy ich w kuchni, ale w salonach spa. Oferty szczecińskich spa pełne są słodkich przyjemności, które rozgrzeją 
i pozwolą zadbać o skórę, której zima nie służy najlepiej.

WERONIKA BULICZ

Masaż czekoladowy usprawnia 
obieg krwi i usuwa z ciała tok-
syny. Zawartość czekolady po-
zwala poprawić koloryt skóry 
i zapewnia aksamitną gładkość. 
Kakaowiec pobudza produkcję 

hormonów szczęścia – endorfi n. 
To im zawdzięczamy poprawę 
samopoczucia po zjedzeniu ka-
wałka czekolady. Podczas zabie-
gu nastrój polepsza się już pod 
wpływem samego zapachu uży-
tych kosmetyków.

Jeśli skóra jest zniszczona 
i podrażniona, warto zastosować 

miód, który tradycyjnie jest sto-
sowany w kosmetyce jako środek 
regenerujący i łagodzący. Masaż 
miodowy to połączenie masa-
żu leczniczego z preparatem, 
którego głównym składnikiem 

jest miód przyczyniający się do 
udrożnienia systemu limfatycz-
nego. W czasie zabiegów przez 
skórę usuwane są szkodliwe sub-
stancje, które są przyczyną wielu 
schorzeń i bólów. Masaż działa 
na skórę regeneracyjnie, prze-
ciwzapalnie i relaksacyjnie. Ten 
zabieg wyjdzie nam na zdrowie 

– działa pozytywnie na układ 
nerwowy, stabilizuje sen, usu-
wa bóle i stany zapalne stawów, 
pourazowe bóle kręgosłupa czy 
mięśni. 

Gorąco dla odważnych

Ciekawą propozycją okaże się 
również rozgrzewający masaż 
gorącymi stemplami Panty Luar 
– dostępny w Enklawa Day SPA. 

– Zapraszamy nasze klientki 
na zabiegi, które pomogą się wy-
ciszyć, zrelaksować i ukoić ciało 
i duszę – zapewnia Marta Czer-
kawska-Powargo z Enklawy. 

Panty Luar to zabieg, który 
wykonuje się stemplami skom-
ponowanymi przed zabiegiem, 
dobranymi do indywidualnych 
potrzeb klientki. Kompozycja 
zawiera skórkę pomarańczy, 
cynamon, goździki i tartą laskę 
wanilii bądź lawendę i olejki 
aromaterapeutyczne. Taki ma-
saż odżywi przesuszone ciało, 
a dodatkowo pozwoli odprężyć 
się wśród smakowitych aroma-
tów jakie najbardziej lubimy.

Zabiegiem dla mocno zmarz-
niętych pań, lubiących dodatko-
wo egzotykę, będzie na pewno 
masaż gorącymi kamieniami La 
Stone.

– Do tego masażu wykorzy-
stujemy rozgrzaną do 50ºC szli-
fowaną skamieniałą lawę, którą 
umieszcza się w różnych cen-
trach energetycznych ciała – wy-
jaśnia pan Maciej z Baltiki.

Masaż rozgrzanymi kamienia-
mi poprawia krążenie, łagodzi 
napięcia, zmniejsza zmęczenie 
mięśni i stawów oraz oczyszcza 
ciało z toksyn. Zapewnia harmo-
nię, działając ciepłem na ośrod-
ki energetyczne, usuwa stres 
i przywraca prawidłowy prze-
pływ energii w organizmie.

Z
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Zaufaj kosmetykom

Pani Marta z Enklawa Day SPA 
dobrze wie, jak ważne zimą jest 
nawilżanie, toteż poleca klientkom 
skorzystanie z zabiegów opartych 
na zbawiennych właściwościach 
kosmetyków Decleor, dostępnych 
w tym salonie. Odżywcze serum tej 
marki, zawierające olejki eterycz-
ne z dzięglu, rumianku, bodziszka 
i rozmarynu, świetnie odżywi cerę 
i uzupełni naturalną ochronę na-
skórka. Kosmetyk zmiękcza, dzia-
ła odżywczo i tonizująco na skórę 
oraz daje wspaniałe uczucie cerze 
suchej. Doskonałe dla skóry prze-
suszonej i zniszczonej zimnym 
i suchym powietrzem.

– Serum, które polecam, dzia-
ła naprawdę doskonale – mówi 
Marta Czerkawska-Powargo. – 
Właściwości zmiękczające olejku 
eterycznego z dzięglu oraz olejki 
roślinne z ryżu, sezamu i mleczko 
owsiane odżywiają skórę i poma-
gają przywrócić jej dobrą kondy-
cję, a tokoferole z palmy i wyciąg 
z Imperata cylindrica chronią 
i zabezpieczają „zasoby wodne” 
skóry, aby zapewnić jej optymalne 
nawilżenie – zapewnia.

REKLAMA









ista wykonawców jest 
długa. – Znajdą się na 
niej zarówno gwiazdy, 

jak i osoby mniej znane, ale za to 
niezwykle ciekawe – mówi Olek 
Różanek, który jako Podparty 
Produkcja, jest głównym organi-
zatorem festiwalu.

Akustyczeń ruszy już  4 stycz-
nia koncertem Do Góry Dnem, 
szczecińskiej kapeli wykoującą 
piosenkę turystyczną. Na kolej-
nych występach pojawi się m.in. 
Ania Stępniewska Trio, Marek 
Dyjak & Jerzy Małek, Psychocu-
kier, Grupa Operacyjna, Loboto-
mia, Chorzy na Odrę & Mieszko. 
Wśród gwiazd posłuchać będzie 
można m.in. Wojciecha Wa-
glewskiego w duecie z Bartkiem 
Łęczyckim, czy też Muchy & 
Afro Kolektyw, czyli czołowych 

Kultura

oncertem w Katedrze 
św. Jakuba zakończył 
się tegoroczny cykl 

„Morze muzyki” organizowany 
przez Koncerty.com. Z progra-
mem „An Irish Christmas” wy-
stąpiła na jedynym koncercie 
w Polsce Moya Brennan – wo-
kalistka legendarnego zespołu 
Clannad. Grudniowy klimat 
zbliżających się świąt oraz at-
mosfera katedry świetnie kom-
ponowały się z nastrojowymi 
kolędami i pieśniami bożona-
rodzeniowymi z różnych krajów 
i kultur. Publiczność zgroma-
dzona w katedrze w grudniowy 
wieczór, mimo zimna bardzo 
żywo reagowała na kolejne zna-
jome melodie. Największą furorę 
zrobił przebój znany wszystkim 
z popularnego fi lmu i serialu 
„Robin Hood”. 

Szczecin nad morzem... 
muzyki

Kubańczyk, Koreanka oraz Irlandka – światowa muzyka na najwyższym poziomie gościła w Szczecinie przez ostatnie miesiące. 
Mamy za sobą trzy świetne koncerty, które zgromadziły rzesze szczecińskich fanów muzyki. 

Poza występem Brennan, je-
sienny cykl uświetnił też koncert 
koreańskiej piosenkarki jazzo-
wej Youn Sun Nah. Wystąpiła 
w listopadzie w Szczecińskiej 
Filharmonii z towarzyszeniem 
Ulf Wakenius Quartet. Pu-
bliczność usłyszała kompozycje 
z płyty „Voyage”, a koncert okazał 
się niezwykle egzotyczną i ener-
getyczną podróżą. Niesamowite 
zdolności gitarzysty w połącze-
niu z nastrojowym głosem Youn 
Sun Nah robiły wrażenie i gwa-
rantowały miło spędzony czas. 

Cały cykl rozpoczął się we 
wrześniu, kiedy na zamkowym 
dziedzińcu wystąpił kubański 
jazzman Omar Sosa z zespołem. 
Jego energetyczna muzyka, peł-
na latynoskich i afrykańskich 
rytmów była świetnym startem 
„Morza muzyki”.                 wb

K

Youn Sun Nah
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Ambitny karnawał
Waglewski, Kulka, Dyjak, Quo Vadis – to tylko niektórzy 

wykonawcy jakich można będzie usłyszeć podczas 
najbliższego Akustycznia. Festiwal – pokazujący ambitnych 
artystów, głównie w wersji unplugged ma być alternatywą 

dla tradycyjnych imprez karnawałowych.

L
przedstawicieli polskiej sceny 
alternatywnej. Pojawi się też 
duet Kucz & Kulka, gdzie Kon-
rad Kucz znany jest z brzmień 
elektronicznych, a Gaba Kulka 
to ostatnie polskie objawienie 
alternatywnego popu. Absolut-
ną gwiazdą Akustycznia będzie 
też występ Wojciech Karolak 
Quartet. Karolak to legenda 
polskiego jazzu, zarówno jako 
pianista, aranżer I kompozytor. 
Szczegółowy program imprezy 
można znaleźć na stonie www.
akustyczen.pl. „|Prestiż“ został 
patronem medialnym imprezy.

wb









Imprezy
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Prestiżowe imprezy
czyli subiektywny przegląd wydarzeń Po blisko sześcioletniej przerwie grupa 

wraca na scenę. Autorzy takich przebo-
jów jak: „ 12 groszy”, „Celina”, „Tata di-
lera” czy też nawiązującego do obietnic 
Lecha Wałęsy utworu „100 000 000”, za-
grają w Szczecinie 8 stycznia. Miły prezent 
z okazji Nowego Roku.

Heya Club, 8 stycznia, godz. 18.30

Kazik na Żywo

Spektakl powstał na podstawie scenariu-
sza Patricka Marbera do zrealizowanego 
kilka lat temu fi lmu o tym samym tytule. 
To zawikłana historia czwórki dorosłych 
ludzi, którzy gubią się w gąszczu uczuć, 
romansów i kłamstw i właściwie sami nie 
wiedzą, czego chcą od życia. W postaci 
bohaterów wcielają się Joanna Kupińska, 
Krzysztof Czeczot, Grażyna Madej i Konrad Pawicki. 

Teatr Współczesny „Malarnia”, 10-12 grudnia, godz. 19.00

Bliżej

Nasz szczeciński kabaret Czarny Kot 
Rudy w przedświątecznej atmosferze 
przypomni najpopularniejsze skecze La-
tającego Cyrku Monty Pythona. Program 
oczywiście nawiązuje do słynnego brytyj-
skiego kabaretu o tej samej nazwie. Pełny 
jest tzw. angielskiego humoru – absurdal-
nego i tworzącego własną logikę na opak, 
nieuznającego żadnych świętości i kpiącego z całego świata. 

Teatr Polski, 4, 5, 11, 12 grudnia, godz. 21.30

Monty Python w Polskim

Wokalistka, gitarzystka i kompozytorka 
z kręgu folkowej i bluesowej ballady, która 
miała w swej biografi i również okres roc-
kowy. Dzisiaj wykonuje nastrojowe melo-
dyjne utwory, dobrze czuje się na kameral-
nych scenach. Taka też jest scena w Royal 
Jazz Club, gdzie wystąpi.

Royal Jazz Club, 13 grudnia, godz. 
20.00

Koncert Martyny Jakubowicz

Ten szczeciński chór gospel wykonuje 
muzykę głównie z gatunku contempora-
ry gospel. Tworzy go 18 młodych ludzi, 
licealistów i studentów, których połączyło 
przesłanie muzyki gospel oraz pasja śpie-
wania. W trakcie koncertu nie zabraknie 
kolęd. To okazja, żeby przed wyjątkowymi 
świętami posłuchać wyjątkowej muzyki. 

Royal Jazz Club, 23 grudnia, godz. 20.00

Gospel na święta – Szczecin Gospel Choir

Członków grupy PAU-PA-RAU po-
łączyła miłość do kameralistyki. Celem 
była alternatywa dla szarej codzienności 
polskiego muzyka orkiestrowego oraz 
wydobycie perełek muzyki kameralnej 
dotyczącej instrumentów dętych, której 
brak w polskich salach koncertowych. 
Słowem – wszystko to, co trudno zna-
leźć w fi lharmoniach, tym razem usłyszymy właśnie w Filhar-
monii Szczecińskiej. 

Filharmonia Szczecińska, 18 grudnia, godz. 18.00

Kwintet dęty w filharmonii

Obecnie Stańko współpracuje z Nordic 
Quintet, gdzie wraz z nim występują mło-
dzi muzycy ze Skandynawii. Na fortepianie 
gra Alexi Tuomarila. Nowy w zespole jest 
Jakob Bro, gitarzysta pochodzący z Danii. 
Na basie gra Anders Christensen, który był 
jednym z twórców Electric Bebop Band. 
Na perkusji występuje Olavi Louhivuori. 
Podczas koncertów muzycy zagrają utwory z albumu „Dark Eyes”. 

Teatr Polski, 10 grudnia, godz. 19.00

Tomasz Stańko Quintet

WERONIKA BULICZ

Do słuchania

Do oglądania

Dzieje Heleny Trojańskiej, najpiękniej-
szej kobiety świata, od wieków niezmien-
nie frapują wyobraźnię artystów. Frywolna 
operetka, mocno przesycona erotyzmem, 
początkowo wywoływała skandal, aby na-
stępnie odnieść sukces. Operetka zostanie 
wystawiona w drugi dzień świąt – to świet-
na okazja dla tych, którzy na co dzień nie 
znajdują czasu na wizytę w operze. 

Opera na Zamku, 26, 27 grudnia, godz. 19.00

„Piękna Helena” świątecznie



Imprezy

Trochę klasyki w wydaniu Teatru Współ-
czesnego. „Chory z urojenia” to ostatnie 
dzieło francuskiego mistrza farsy – Molie-
ra. Jak zwykle u tego komediopisarza, jest i 
słodko (bo bardzo zabawnie), i gorzko (bo 
obnaża wady ludzkiej natury). Tym razem 
będziemy mogli obejrzeć ją także w wyda-
niu sylwestrowym.

Teatr Współczesny, 31 grudnia, godz. 19.0

„Chory z urojenia” w Teatrze Współczesnym

Sztuka jest powrotem (po 28 latach) An-
drzeja Seweryna na polską scenę teatralną. 
On sam również spektakl wyreżyserował. 
Catherine, błyskotliwa studentka, rezygnu-
je z nauki i otacza opieką ciężko chorego 
ojca, genialnego matematyka. Catherine 
zmaga się z samotnością i niewyjaśnioną 
naukową tajemnicą. Córka czy ojciec? Któ-
re z nich było geniuszem? Które szaleńcem? I czy jest na to dowód?

Teatr Współczesny, 4 stycznia, godz. 17.00 i 20.15

„Dowód” Teatru Polonia we Współczesnym

„I nadszedł czas świąt i kolędowania...” 
- w Sali Elżbietańskiej Zamku Książąt Po-
morskich odbywa się wystawa bożonaro-
dzeniowych szopek i zabawek. Tegoroczna 
ekspozycja wpisuje się w serię wystaw prze-
znaczonych głównie dla dzieci i młodzieży 
szkolnej z okazji świat Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. Na wystawie można po-
dziwiać XIX-wieczne zabawki z Muzeum Bajka w Kudowie-Zdroju 
oraz szopki ze zbiorów Muzeum Etnografi cznego w Krakowie. 

Zamek Książąt Pomorskich, Sala Elżbietańska, wystawa potrwa 
do 25 stycznia

Szopki w zamku

Północna Izba Gospodarcza jak co roku 
organizuje uroczystą wigilię. Tegorocz-
ne świąteczne spotkanie przedsiębiorców 
zrzeszonych w Izbie odbędzie się w Teatrze 
Polskim. Magiczną atmosferę świąt pod-
kreśli cel imprezy – zbiórka pieniędzy na 
funkcjonowanie Domu Małego Dziecka 
w Stargardzie Szczecińskim oraz Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Niemińsku. Spektakl z udziałem dzieci 
z tych placówek wyreżyserował Adam Opatowicz, dyrektor Teatru 
Polskiego. On też poprowadzi całą imprezę.

Teatr Polski, 21 grudnia, godz. 19.00

Izba wigilijnie

Do spotkania
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iedy dorosły facet mówi, 
że nie jest kibicem, to wy-

stępuje duże prawdopo-
dobieństwo, że po pro-
stu kłamie. Może boi się 

żony, a może chce wyróżniać 
się z całej reszty męskiego rodu, 
oczywiście najpewniej tylko po 
to, aby zaimponować płci prze-
ciwnej. „Spójrz kochana, ja je-
stem inny, nie będę chodził na 
żadne mecze z kolegami, nie będę 
ślęczał przed Eurosportem, a cały 
czas poświęcę tylko tobie”. Iluzja? 
A może ten mężczyzna to po pro-
stu wyjątek potwierdzający regu-
łę. No bo jak nie dopingować „na-
szych”, nie kochać Małysza czy 
siatkówki. Miłością platoniczną 
oczywiście, ale przecież jednak 
miłością. Bo to w końcu sport jest 
jedną z nielicznych rzeczy, które 
zmuszą mężczyznę do płaczu, 
i to ze wzruszenia (chociaż nie-
którym zdarza się także płacz 
z wściekłości). Telewizyjna trans-
misja z niejednego meczu potrafi  
bez problemów zatrzymać go w 
domu. Ba, wyrażenie zgody na 
obejrzenie przez partnera właśnie 
sportu, w jedynym domowym 
odbiorniku telewizyjnym, daje 
paniom znaczną przewagę nego-
cjacyjną. „Możesz sobie zobaczyć 
ten swój głupi mecz, ale za to 
w sobotę pojedziemy do mamu-
si”. I zgodzić się należy, bo w koń-
cu czynimy to zarówno dla wła-
snej przyjemności, jak i dla kilku 
wyższych celów. Oglądając kolej-
ną tenisową transmisję z jednego 
z kilkuset rozgrywanych w ciągu 
roku turniejów, myślisz, jak nie-
wiele brakowało, abyś to właśnie 
ty grał zamiast tego Federera. 
Przecież też ciężko trenowałeś, 
też zaczynałeś w wieku kilku lat. 
Wiercisz się na kanapie, wczu-
wając się w każde uderzenie, ob-
liczasz w myślach, jak wiele mo-
głeś zarobić w czasie iluzorycznej 
kariery, i tłumaczysz sobie, dla-

czego tak się nie stało. Brak pie-
niędzy na wyjazdy, gorszy trener, 
kontuzja, a może to, że on urodził 
się w Szwajcarii, a tam wszystko 
przychodzi łatwiej. Przez głowę 
przechodzi nawet myśl, że może 

Roger ma trochę więcej talentu 
niż ty, ale szybko ją odrzucasz. 
Delektujesz się wspomnieniami. 
Początki kariery, pierwsza ra-
kieta pod choinkę, pierwszy klub. 
Opowiadasz swoim dzieciom, ja-
kim herosem był kiedyś ich tata. 
I pamiętaj – jeżeli słuchają, nie 
wyszły z pokoju – to właśnie 
jest ten moment. Moment, abyś 
sprawił, że twoje dzieci też zo-
staną kibicami, zainteresują się 
sportem. Bo przecież tak właśnie 
było z tobą. Sięgasz pamięcią 
do czasów, kiedy miałeś kilka 
lat i kiedy razem z tatą, późno 
w nocy, oglądałeś triumf siatka-
rzy na olimpiadzie w Montrealu. 
I to nad „Ruskimi”. Jesteś z po-
kolenia +40, a raczej -50 lat 
i doskonale pamiętasz Wembley, 
piłkarskie Mistrzostwa Świata w 
RFN. Przed oczami stają Wła-
dysław Komar, Jacek Wszoła 
czy Irena Szewińska. Twoje na-

stoletnie pociechy słuchają tych 
historii z wielkim zdziwieniem 
(dla wzmocnienia efektu możesz 
jeszcze dodać coś o tym, że wte-
dy nie było komórek, playstation 
i, co najdziwniejsze, internetu). 

Dlaczego właściwie tata pstrykał 
kapsle od butelek z karteczkami 
w środku, na których wypisane 
były nazwiska: Szurkowski, Myt-
nik, czy jakoś tak, i na dodatek 
nazywał to jakimś Wyścigiem 
Pokoju? Przecież lepiej jest się ści-
gać w komputerowej grze. I to nie 
w jakieś kapsle, ale w wirtualnych 
bolidach, identycznych z tymi, 
w jakich na co dzień jeździ Ku-
bica. Patrząc jednak, jak twoje 
dzieci chłoną opowieści o podwór-
kowych olimpiadach, piłkarskich 
meczach pomiędzy ulicami, jak 
coraz bardziej otwierają usta ze 
zdziwienia, słysząc, że byłeś ja-
kąś „matką” w dwa ognie, grałeś 
w palanta (o grze w dupniaka 
nie wspomnę), żal mi trochę, że 
takie fajne gry, a właściwie pra-
wie dyscypliny sportowe, poszły 
tak szybko w zapomnienie. Ale 
pamiętaj, że wiele zależy teraz 
tylko od ciebie. 

Czy wspominając swoją 
mniej lub bardziej udaną ka-
rierę sportową, pamiętasz, kto 
pierwszy zaprowadził cię do 
klubu? Kto był tym świętym 
Mikołajem, albo jak to często 
w tamtych czasach bywało – 
Gwiazdorem, który wpadł na 
to, abyś pod choinką znalazł 
rakietę czy piłkę do futbolu? 
Tata, a może mama. Pamiętaj 
o tym dzisiaj, kiedy to właśnie 
ty kreujesz światopogląd swo-
ich pociech. Niechaj znajdą pod 
choinką, zamiast komputerowej 
gry czy kolejnej konsoli, parę 
łyżew, rakietkę do badmintona 
(lub do coraz popularniejszego 
squasha), a może snowboard 
z wykupionym tygodniowym 
pakietem w Tyrolu dla całej 
rodziny. To przecież właśnie 
ty możesz sprawić, aby twoje 
latorośle odeszły od kompu-
tera, aby spróbowały swoich 
sił w prawdziwym sporcie. 
Może to będzie początek zna-
komitej sportowej kariery, 
a może tylko krótkotrwała przy-
goda. Tak czy tak – warto. Bo 
cudownie jest obserwować jak 
córka czy syn pokonują kolejne 
bariery, wspinają się na kolejne 
szczeble sportowego wtajem-
niczenia. Jak hardzieją, stają 
się silniejsi fi zycznie i psychicz-
nie. Nawet jeśli nie zdobędą 
medalu na kolejnych olimpia-
dach, nie wygrają Wimbledo-
nu czy nie zostaną mistrzami 
świata lub Europy, to sport 
w życiu bardzo im się przyda. 
Wydorośleją i w przyszłości, 
siedząc na tapczanie, będą opo-
wiadać swoim dzieciom, jak to 
kiedyś, dawno temu, cudownie 
się zapowiadali, ale coś im prze-
szkodziło zostać gwiazdami 
światowego sportu. Ale zawsze 
warto próbować.  

Krzysztof Bobala

Łyżwy
pod choinkę



Sport

Justyna BANASIAK
Gimnastyczka. Ukończyła Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Ogólnokształcą-

cych Szkół Sportowych w Gdyni, mimo to przez cały okres kariery sportowej reprezentowała 
MKS „Kusy” Szczecin (1992-2007). Obecnie jest na trzecim roku AWF w Gdańsku. Olimpij-
ka z Aten (2004). Urodzona 2 maja 1986 roku w Szczecinie. Podopieczna Marii Mrozińskiej 
i Andrzeja Cendrowskiego. Obok Aleksandry Zawistowskiej, Aleksandry Wójcik i Anny Mroziń-
skiej stanowiła trzon kadry narodowej.

Justyna Banasiak na swoim koncie ma 10. miejsce w wieloboju na Mistrzostwach Świata 
w Budapeszcie oraz 8. miejsce w fi nale (piłki i obręcze), w układzie zbiorowym (2003), 
co dało jej i koleżankom kwalifi kację olimpijską. Na Mistrzostwach Europy w Genewie (2001) 
w wieloboju wywalczyła 9. miejsce i 7. w fi nale (2 piłki i 3 skakanki), oraz 5. – indywidualnie 
i 1 w układzie zbiorowym na Mistrzostwach Polski w Szamotułach (2001). Podsumowując dzisiaj 
swoją sportową przygodę, mówi: – Sport mnie wychował i ukształtował. Nauczył samodzielności 
i odpowiedzialności. Przez 13 lat był całym moim życiem. Ale to nie był tylko raj, za największą 
sportową porażkę uważam występ na zawodach w Bułgarii, na których bardzo źle wystartowałyśmy. To była wielka klęska. Trenerka 
była wściekła, ale dzisiaj jest przynajmniej co opowiadać…  

Młodsi czytelnicy pannę Justynę kojarzą bardziej z trzeciej edycji programu „You Can Dance”. Nowej pasji, czyli tańcu, oddała się 
bez reszty po zakończeniu kariery sportowej (2007). Pierwsze kroki taneczne stawiała w drużynie cheerleaderek. Trafi ła wtedy do 
Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie pod okiem Jarosława Stańka występowała i zdobywała doświadczenie jako tancerka w musicalu 
„Fame”. Początkowo upodobała sobie hip-hop. Dzięki pieniądzom odłożonym ze sportowego stypendium wyjechała za granicę. 
Szkoliła się między innymi w słynnej londyńskiej Pineapple Dance Studios i legendarnej szkole tańca w Nowym Jorku Broadway 
Dance Center. Dzięki tym warszatom zajęła się także jazzem, lyrical jazzem i tańcem współczesnym. We Wrocławiu stanęła do ca-
stingu programu TVN (2008); odpadła w czwartym odcinku. 

Dzisiaj panna Justyna uczy tańca w Białymstoku. Mówi, że taniec zastąpił jej sport i stał się nową pasją, nowym celem i wyzwaniem 
w życiu.            Rafał Podraza

POCZET SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW
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kazja nadarzy się już 
w styczniu na Szcze-
cińskiej Gubałówce. 

Przed nami Crazy Slide – Pierw-
szy Szczeciński Zjazd na Byle 
Czym! Zjazdy odbędą się w róż-
nych kategoriach, a zasadniczej 
imprezie będą towarzyszyć do-
datkowe konkursy. Będzie moż-
na wziąć udział np. w konkursie 
Crazy Fotka, w którym wyło-
nione zostanie najzabawniejsze 
zdjęcie imprezy, czy Miss Cra-
zy, w której jedna z najbardziej 
atrakcyjnych uczestniczek bę-
dzie mogła wygrać profesjonal-
ną stylizację. Na nagrodę mogą 
liczyć też najstarszy i najmłodszy 
uczestnik szalonego zjazdu.

Organizatorzy Crazy Slide 
czekają na zgłoszenia zawodni-
ków – osób indywidualnych, ale 

rganizatorzy akcji zna-
leźli sposób na pro-
mowanie w naszym 

mieście sportów zimowych. 
Zachęcają do wyjazdów za po-
średnictwem bogatego serwisu 
online oraz kampanii reklamo-
wej w całym mieście. 

Co znajdziemy w serwisie 
www.szczecinnanartach.pl? Rady 
tak dla narciarzy, jak i snowbo-
ardzistów oraz mnóstwo prak-
tycznych informacji zebranych 
dla wygody w jednym miejscu. 
Dowiemy się, gdzie najkorzyst-
niej kupić dobry sprzęt, gdzie 
skorzystać z serwisu i na co 
zwracać uwagę, przygotowując 
narty lub deskę do sezonu. Nie 
brakuje też informacji o modzie 
na stoku, która okazuje się być 
równie ważna dla kobiet i męż-
czyzn. Proponowany kierunek 
wyjazdu to Alpy, a oprócz wia-

Wystarczy byle co! 
Któż z nas nie ma w sobie żyłki wynalazcy, nie chciałby się zabawić 
w konstruktora superpojazdu śnieżnego? A może ktoś ma odwagę 

zjechać z wysokiej górki na krześle, miotle lub czymkolwiek, 
nieskomplikowanym, ale pomysłowym i oryginalnym? 

także fi rm. Ekipę może stworzyć 
i wystawić każdy. Także redakcja 
„Prestiżu” zjednoczy swoje siły – 
nasza ekipa zjedzie w konkursie 
w kategorii media! Jaki będzie 
nasz pojazd? Tego jeszcze nie 
zdradzimy. Zapraszamy naszych 
czytelników, aby razem z nami 
wzięli udział w tej szalonej im-
prezie. 

Szczegóły www.crazyslide.pl
wb

O

O

Narciarski Szczecin
Wyjazdy na narty, góry, stoki – to wszystko kochają amatorzy 
białego szaleństwa. Akcja promocyjna „Szczecin na nartach” 

ma sprawić, że będzie ich jeszcze więcej.

domości na temat tamtejszych 
stoków na stronie akcji znajdzie-
my też bazę luksusowych hoteli 
oraz listę klubów i dyskotek, któ-
re warto odwiedzić wieczorami. 
W serwisie, który wciąż się roz-
wija, pojawiają się informacje 
o ważnych wydarzeniach sporto-
wych, a wkrótce przeczytamy tam 
wywiady ze szczecinianami zwią-
zanymi z zimowym sportem.

wb
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olejne bardzo miłe 
zaskoczenie spotkało 
mnie kilka dni póź-

niej. Odezwał się do mnie kie-
rownik drużyny Ryszard Mizak 
i jako szczecinianina zamiesz-
kałego po tej stronie oceanu po-
prosił o kontakt. Moja skromna 
osoba została zaproszona do 
40-osobowej szczecińskiej eki-
py, która przyleciała z Polski. 
Ponownie znalazłem się obok 
drużyny, przy której w 1994 
roku zacząłem stawiać pierwsze 
dziennikarskie kroki.

Zdecydowana większość pił-
karzy morskiego klubu na czele 
z trenerem Piotrem Mandry-
szem była w USA po raz pierwszy 
w życiu. 

– Gdyby pół roku wcze-
śniej ktoś powiedział mi, że tak 
szybko na żywo zobaczę widok 
Manhattanu z tarasu widokowe-
go Statuy Wolności, to bym nie 
uwierzył – mówi „Prestiżowi” 
Piotr Mandrysz.  

Tournée Pogoni do USA mia-
ło połączyć przyjemne z poży-
tecznym, czyli zwiedzanie, za-
kupy, roztrenowanie po rundzie 
jesiennej i kilka sparingów. Już 
na drugi dzień po przylocie por-
towcy zobaczyli na żywo mecz 
najbardziej utytułowanej druży-
ny NBA Boston Celtics z Atlantą 
Hawks. Miłym zaskoczeniem 
dla całej drużyny było specjalne 
przywitanie Pogoni na telebimie. 
Dla porównania wrażeń kilka 
dni później cała ekipa została za-
brana na mecz hokeja ligi NHL. 
W Filadelfi i piłkarze obejrzeli 
pojedynek Flyers – Devils. 

Zakupy portowców w USA 
to osobny temat. Każdy, kto 
przylatuje do USA, stara się 
wykorzystać okazję, by kupić 
tu np. zdecydowanie tańszy niż 
w Europie sprzęt elektroniczny, 
odzież czy akcesoria sportowe. 

Amerykańskie zakupy, 
czyli dwa treningi w Szczecinie

W pewne poniedziałkowe popołudnie zadzwonił do mnie przyjaciel z informacją, że przed chwilą w jednej z chicagowskich polonijnych 
rozgłośni usłyszał, że do USA na dwutygodniowe tournée przylecą piłkarze Pogoni Szczecin. To żart – pomyślałem. 

Po chwili na oficjalnej stronie portowców zobaczyłem jednak duży tytuł: „Pogoń leci do USA”. 

W wir zakupów rzucili się także 
nasi piłkarze. 

– Moi zawodnicy podczas kil-
kugodzinnej wizyty w wielkim 
amerykańskim centrum handlo-
wym pokonywali taki dystans 
jak podczas dwóch treningów – 
żartował Piotr Mandrysz. 

Wyjazd wszystkim bardzo się 
podobał, choć nie wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. Piłkarze 
powinni mieć zapewnione posił-
ki o jednakowych porach, a tu-
rystyczny plan wymagał dopra-
cowania. Zdarzało się, że zespół 
jadł kolację dopiero o północy 
albo zwiedzając np. Nowy Jork, 
był pozostawiony samemu sobie. 
Na koniec jednak coś optymi-
stycznego. Amerykański zespół 
ICON FC w ostatnich latach 
zaprosił do Ameryki drużyny 
Śląska Wrocław i Korony Kielce, 
gdy te grały jeszcze na zapleczu 
ekstraklasy. Pół roku później oba 
zespoły po tournée po Stanach 
Zjednoczonych awansowały do 
najwyższej klasy rozgrywkowej. 
Oby i w przypadku Pogoni ta 
tradycja została zachowana!

Jan Pachlowski, Chicago 

Piłkarze Pogoni w drodze statkiem na Statue Wolności

Drużyna Pogoni na Time Square

Robert Dymkowski na tle Manhattanu
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ozmowa z bok-
serskim mistrzem 
świata TOMASZEM 

ADAMKIEM 

– Czy rozpoznaje Pan klub 
piłkarski Pogoń Szczecin?

Tomasz Adamek: Naturalnie. 
Interesuje się przecież sportem, 
na bieżąco jestem ze wszystkim. 
Jeszcze mieszkając w Polsce, bar-
dzo mocno śledziłem rodzime 
rozgrywki piłkarskie. Pogoń to 
przecież ich legenda. Powinna 
awansować do najwyższej klasy 
rozgrywkowej, tam jest jej miej-
sce. Szczecinianom życzę tego z 
całego serca.

– Jak doszło do tego, że spo-
tkał się Pan z zespołem Pogoni?

– Organizatorzy sparingu 
z ICON FC zaprosili mnie na 
mecz i przyjąłem to zaproszenie 
z dużą satysfakcją. Mieszkam 
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Pogoni należy się awans
Spotkanie z Tomaszem Adamkiem było jedną z największych atrakcji podczas tournée Pogoni po wschodnim wybrzeżu 

Stanów Zjednoczonych. Bokserski mistrz świata z pogoniarzami spotkał się dwukrotnie. Najpierw podczas sparingu 
z zespołem ICON FC, a następnie zjadł razem z portowcami pożegnalną kolację przed odlotem 

szczecinian do kraju. Udzielił również specjalnego wywiadu dla „Prestiżu”.

zresztą niedaleko stadionu. Poza 
tym uważam, że my, Polacy, po-
winniśmy wspierać się na każ-
dym froncie, a szczególnie żyjąc 
na obczyźnie. Zresztą dość czę-
sto uczestniczę w różnych cieka-
wych polonijnych inicjatywach 
i staram się je osobiście popie-
rać. Tutaj mogę podać przykład. 
Jeden ze szczecińskich dzienni-
karzy pracujący w USA poprosił 
mnie o moje rękawice bokser-
skie z autografem na świąteczną 
licytację Programu III Polskiego 
Radia. Pieniądze trafi ą na rzecz 
biednych dzieci. Nie możemy 
pozostawać obojętni na takie 
sprawy.

– Wspomógł Pan również 
licytację na rzecz potrzebują-
cych, którą co roku na swoim 
turnieju w Świdwinie organi-
zuje piłkarz Pogoni Olgierd 
Moskalewicz…

– Przekazałem moje sportowe 
zdjęcie z autografem. Apeluję za 
pośrednictwem Waszego maga-
zynu, aby nabywca tej fotografi i 
okazał się jak najbardziej hojny, 
i zarazem wierzę w to. Niebiosa 
mu to wynagrodzą. 

– Nie wszyscy wiedzą, że 
swoją karierę sportową roz-
poczynał Pan właśnie od piłki 
nożnej.

– W piłkę nożną do teraz 
często gram amatorsko. Nie-
którzy trenerzy żartują, że 
po pół roku profesjonalnych 
treningów wzięliby mnie do 
zespołu ekstraklasy (śmiech). 
Jednak boks na zawsze będzie 
dla mnie numerem jeden. 
Boksowanie to jest to, co naj-
lepiej robię.

– Dziękujemy za rozmowę.

Jan Pachlowski 

Na meczu sparingowym Pogoń - ICON FC gościnnie pojawił się nasz bokserski mistrz świata Tomasz Adamek

Tomasz Adamek w żonglowaniu z piłką
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Manchester prawie jak Szczecin 

iałem nieodparte wra-
żenie, że tak kiedyś 
wyglądać będzie moje 

miasto. Położony w środkowej 
Anglii i nad kanałem Irwell 
Manchester odrobinę przypo-
mina Szczecin. Choć to histo-
rycznie obciążony przemysłem 
najważniejszy region Wielkiej 
Brytanii podobny jest do nasze-
go. Zdecydowanie bardziej roz-
winięty niż nasz, to jednak pra-
wie jak nasz. Powciskane między 
starymi kamienicami nowocze-
sne budowle. Wszystko prawie 
jak u nas. Nawet gigantyczne 
centrum handlowe wciśnięte jest 
w centrum miasta. Za to pływa-

jące ogrody Manchesteru oni już 
mają. Nowoczesne budowle nad 
kanałem, najdroższe w mieście 
apartamentowce i przystań jach-
towa. U nas mają być dopiero w 
2050. 

Spotkanie z Tomkiem 
Kuszczakiem

Czekam w hotelu. Zupełnie 
niedaleko, bo tylko półtora ki-
lometra od „teatru marzeń”, 
czyli stadionu na Old Traff ord. 
Umówiliśmy się na 11. Chwila 
rozmowy na rozgrzewkę i 10 
minutowe nagranie. W końcu 
po nie właśnie tu przyjechałem. 

Później luźna rozmowa. O życiu 
w Anglii, tęsknocie za krajem i 
o małej córeczce, która właśnie 
mu się urodziła. „...Chciałbym 
żeby mnie dzisiaj wpuścił...” – 
mówi Tomek. „...Może wejdę 
w drugiej połowie, mam taką 
nadzieję...” Tomek jest rezerwo-
wym bramkarzem Manchesteru. 
Drugi, ale co tam, to w końcu 
nie byle jaka drużyna. Przecież 
trenuje z najlepszymi na świecie 
– Berbatov, Giggs, Van der Saar, 
Rooney – takich ma kumpli. Na 
koniec Kuszczak wręcza mi wej-
ściówkę na dzisiejszy mecz Ligi 
Mistrzów. Dzięki! Ale będzie 
frajda. Manchester United - CSK 

Moskwa - mecz Ligi Mistrzów, 
na słynnym stadionie Manche-
steru.

Manchester United 
- CSK Moskwa

  Z hotelu mam bardzo blisko. 
Tłok. Samochód na samocho-
dzie. Wszyscy „walą” w stronę 
stadionu. Nawet jakbym nie wie-
dział gdzie on jest, to trafi ę. Nikt 
nie idzie w przeciwną stronę. Po 
drodze dziesiątki budek z fast-
foodami i tyleż samo drobnych 
handlarzy. Sprzedają klubowe 
pamiątki i szaliki. Po 10 funtów 
za sztukę. Z daleka widać już 
czerwony neon. I napis na szkla-
no-stalowej budowli „Manche-
ster United”. To główne wejście 
na stadion. O, szaliki już po pięć 
funtów… 

Im bliżej, tym więcej żółtych 
kurtek i śmiesznych typowych 
czapek. To oczywiście policjan-
ci. Nagle jeden z nich rzuca w 
moją stronę : „Dzień dobry!, o 
pan z Zetki?” Nie da się ukryć, 
bo mam na sobie radiową kurt-
kę. Ten gliniarz, to pewnie jeden 
z tych, którzy wyjechali parę lat 

M

Piłka nożna rządzi światem. Przynajmniej znaczną jego częścią. Dla kibiców długie podróże nie są przeszkodą, jeżeli tylko mają okazję 
zobaczyć światowe marki futbolu. I nie tylko futbolu, ale również ikony lifestyle`u - bo do nich można z pewnością zaliczyć piłkarzy klubów 
FC Barcelona i Real Madryt. Na ich mecz poleciał szczeciński adwokat Marcin Kowalski. Wielkie piłkarskie widowisko zobaczył też Krzysz-
tof Bąk, szczeciński korespondent Radia Zet. Dla swojej stacji relacjonował z Manchesteru spotkanie Ligi Mistrzów - Manchester United 

vs CSK Moskwa. Obydwaj panowie swoimi wrażeniami podzielili się z „Prestiżem”.

„Teatr marzeń” mieści 76300 kibiców
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temu za chlebem. Brama „E” tuż 
przed nosem. Wchodzę. Ale naj-
pierw przyglądam się jak robią 
to inni. Wielka, obrotowa, jed-
noosobowa krata. Bilet do czyt-
nika. Światło zielone - można 
wejść. W małym korytarzu tyl-
ko dwaj ochroniarze i ze cztery 
małe kamerki. Żaden z tych sto-
jących w przejściu osiłków nie 
ma ochoty na obmacywanie. Je-
den i drugi tylko się przyglądają. 
Idę po strzałkach jak ciele. Scho-
dy. Wszedłem chyba na czwarte 
piętro. Nagle przede mną mała 
brama, wejście i...! Tak wygląda 
słynny stadion na Old Traff ord?! 
Czerwone krzesełka i zielona 
murawa z herbem ligi mistrzów 
naprawdę robią wrażenie. Ciarki 
na plecach, że hej. 

Muszę siedzieć na swoim 
krzesełku i nie wolno mi się 
przesiąść niżej. Ponoć kamera 
zarejestrowała moją twarz przy 
wejściu i jak mnie nie znajdzie 
na wyznaczonym krzesełku, to 
mogą mnie szukać. Nie wiem 
jak, ale wolę nie ryzykować. 

Dwa krzesełka obok mnie 
szok(!). Starszy pan z żoną. 

Hiszpania kontra Katalonia
Już w samolocie do Barcelony 

z Berlina było pełno Polaków, 
którzy jechali na mecz, ale bez 
biletów. Liczyli na to, że uda im 
się je kupić pod stadionem. Czy 
się udało wszystkim? Nie wia-
domo. Wiem na pewno, że ci, 
którym się udało musieli płacić 
aż 600 euro za bilet. My mieli-
śmy już wcześniej kupiony bilet 
od „socios”, czyli kibiców BCN 
z Barcelony. Czym to skutkowa-
ło? Wpuszczając nas na stadion 
sprawdzali czy nie mamy pod 
ubraniem koszulek Realu Ma-

dryt! Całe miasto żyło meczem 
Mecz oglądany był wszędzie 
- w klubach, przed stadionem, 
nawet w kinach były specjalne 
projekcje live.

Na meczu było prawie 98 ty-
sięcy ludzi, wejście i wyjście ze 
stadionu zajęło około 15 minut, 
nikt nikogo nie bił, nie szarpał, 
nic nie demolował. Na stadio-
nie nie było żadnych munduro-
wych - to jest chyba największy 
szok jeśli idzie o porównanie 
z naszą piłką. Kibice drużyn nie-
nawidzą się, a jednak nie było 

żadnych awantur. Porządek robił 
tym bardziej wrażenie, że przecież 
dodatkowym czynnikiem ryzyka 
w takich meczach jest konfl ikt 
narodowościowy. Po jednej stro-
nie stanął hiszpański i jednocze-
śnie królewski Real Madryt, a po 
drugiej FC Barcelona, duma wal-
czących o większą suwerenność 
Katalończyków. Hymn Barcelony 
śpiewany jest po katalońsku, na 
stadionie wywieszono fl agę „Ka-
talonia to nie Hiszpania”. Ale na 
tym się skończyło.

Mecz stał na bardzo wyso-

Oboje dobrze po 80-tce. On 
wygląda jakby był byłym pilo-
tem Raf-u. Stateczny siwiuteńki 
pan z laseczką. Ona podobnie 
biała, ale na szyi ma szalik Man-
chesteru. Piękna para. W rzę-
dzie niżej prawie same dzieciaki 
i jakaś japońska wycieczka. Nikt 
nie pali papierosów i nie sypie 
słonecznikiem. Kibice zaczyna-
ją śpiewać. Za chwilę mecz. Sta-
dion nareszcie pełen. Zaczyna 
się hymn Ligi Mistrzów. Wszy-
scy stoją. Nawet starsza para 
obok mnie. ..... No i znów ciarki 
na całym ciele. Zdecydowanie 
większe niż wcześniej. Wy-
chodzą piłkarze, a tłum ryczy. 
Ależ tu mają akustykę. Tomek 
Kuszczak niestety na ławie. Ale 
co tam. Widziałem aż sześć bra-
mek. Manchester United - CSK 
Moskwa 3;3. Na żywo w Lidze 
Mistrzów. 

15-cie minut po meczu na 
stadionie Old Traff ord nie było 
już prawie nikogo. Niestety puby 
czynne tylko do 23. 

Krzysztof Bąk – korespon-
dent Radia Zet w Szczecinie.

Krzysztof Bąk na ławce rezerwowych gości

Marcin Kowalski na stadionie Barcy

kim poziomie i tak naprawdę 
Barcelona miała dużo szczę-
ścia, że go wygrała. Od tego 
dnia nie myślę o niczym innym 
tylko o następnych Grand Der-
by w Katalonii. 

Atrakcją jest też sama 
Barcelona, miasto magiczne. 
W naszej dzielnicy trafi liśmy 
akurat na fi estę. W kolorowych 
korowodach maszerowały re-
prezentacje poszczególnych 
osiedli, śpiewając i grając. Fan-
tastyczne!

Marcin KowalskiFO
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o dwie niekwestionowane przyjemności ulubione przez 
wszystkie kobiety. Te przyjemności zawsze powinny 
chodzić w parze. Dlatego w chłodny grudniowy wieczór 

szczecinianki spotkały się w kawiarni „Czekoladowa”, gdzie odbył 
się pokaz kosmetyków francuskiej marki Decleor. To ekskluzyw-
na linia kosmetyków, za którą stoi jedna z twórczyń marki Clarins. 
W kawiarni spotkanie i prezentację prowadziła ekspertka marki, 
Anna Giercarz. Panie dowiedziały się wiele na temat roli olejków 
eterycznych i aromaterapii w podstawowej pielęgnacji skóry, w czym 
specjalizuje się Decleor. Uczestniczki obejrzały przykładowe zabiegi, 
a jedna z nich skorzystała z pokazowego masażu Lomi-Lomi. Pod ko-
niec odbyło się losowanie zestawów upominkowych. Miła kameralna 
atmosfera sprzyjała pogawędkom i testowaniu kremów. W Szczecinie 
kosmetyki są dostępne od niedawna w Enklawa Day SPA.         wb

Czekolada i kosmetyki

T
robimex patronem dobrego smaku” - pod takim hasłem 
odbył się wernisaż prac rzeźbiarza, który na co dzień zwią-
zany jest z zakładem drobiarskim. Bogdan Owczarski jest 

mechanikiem, a od 20 lat zajmuje się też rzeźbiarstwem. Imprezie 
towarzyszyła wystawa malarstwa z Open Gallery, a w ramach poczę-
stunku goście degustowali specjały fi rmy, w tym wyjątkowy Pasztet 
Francuski z jabłkiem i cebulą.           wb

Drób artystycznie
D

wiąteczny materiał „Prestiżu” powstawał w magicznej at-
mosferze, przy choince w Gościńcu pod Aniołami. Boha-
terowie zdjęć – prawie jak zawodowi modele – cierpliwie 

pozowali słuchając uważnie sugestii ekipy Prestiżu - fotografa Adama 
Fedorowicza i producentki sesji Mai Holcman. Uczestnicy przyznali, 
że sesja to nie zabawa, a bardzo poważne przedsięwzięcie. - Jednak 
dobrze sie przy tym bawiliśmy – przyznał Marek Kolbowicz.

Co ważne – po kilku godzinach pracy zadowoleni byli wszyscy: 
bohaterowie, i autorzy. Zobaczcie kulisy sesji!         wb

Za kulisami świątecznej sesji
Ś
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W kuchni było trochę za ciasno na tylu oglądających. 
Obok Mai i Julii Artur Kornelu – gospodarz Gościńca pod Aniołami

Rodzinne zdjęcie na koniec

Panowie! Wiążemy krawaty. Nie obyło się bez pomocy Mai

Magda i Bożena Niegrebeckie - zarówno mama jak i córka ciekawe nowych kosmetyków 

Po prawej właścicielka Enklawa Day Spa Marta Czerkawska-Powargo wraz z pracownicami

Goście wernisażu i degustacji

Z prawej Klaus Roppel prezes, Drobimex
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szczecińskiej galerii 
Soraya otwarto wy-
stawę „Trzy kobiety 

– trzy techniki”. Obrazy olejne 
i akrylowe oraz grafi ki bułgar-
skich artystek zostały zaprezento-
wane przybyłym licznie gościom 
galerii. Imprezę uświetniła obec-
ność przedstawicielki Instytutu 
Kultury Bułgarskiej z Warszawy, 
pani Michaeli Todorovej, która 
godnie reprezentowała na wysta-
wie swoje rodaczki. To ona wpro-
wadziła gości i właścicieli Sorai 
w tajniki charakterystycznych 
cech tamtejszej sztuki. Spotkaniu 
towarzyszyły  bułgarskie wino 
i polskie ciasto.                 wb
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Każdy mógł spróbować trudnej sztuki barmańskiej

Dyrektor hotelu Jürgen Preiss i dyrektor marketingu Wioletta Szczepańska powitali gości

Stroje gości nawiązywały do tematu imprezyJak co roku frekwencja dopisała

W

Bułgarska sztuka i wino Pół wieku 
Filipinek

listopadzie „dziewczyny” z pierwszego polskiego girlsban-
du, czyli Filipinki, hucznie obchodziły okrągły jubileusz. 
Zaczęło się od gali w radiowym Studiu S1, gdzie atrakcją 

były same panie, które pół wieku temu robiły niewyobrażalną karierę 
na scenie muzycznej w Polsce i na świecie. Po miesiącach pracy nad 
projektem „Filipinki 50” powstały fi lm o Filipinkach oraz płyta, na 
którą szczecińskie grupy nagrały nowe wersje przebojów sprzed lat. 
Egzemplarze trafi ły w ręce uczestników gali oraz dwudniowej impre-
zy, która odbyła się w Brama Jazz Cafe. Tam część artystów, zaprezen-
towała utwory z płyty. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
            wb

W

ewia taneczna, pokazy 
barmańskie, konkur-
sy z nagrodami - to 

andrzejkowych zestaw atrakcji 
jakie czekały na przedsiębiorców 
zrzeszonych w Północnej Izbie 

R
Biznes andrzejki

Gospodarczej. Mimo terminu 
(czwartek) chętnych do zabawy 
nie zabrakło. Impreza trwała 
do późnych godzin, oczywiście 
z przy zastawionych stołach. 

wb

otel Radisson jak co 
roku zorganizował 
specjalną imprezę 

dla swoich stałych klientów. 
Spotkanie upłynęło w tym roku 
pod znakiem klimatów rodem 
z Afryki. Goście zebrali się na 
balu, którego atrakcją były mu-
zyka oraz show w wykonaniu 
grupy Afrique Nouali, której 

H
Afrykańskie inspiracje

członkowie wygrywali na bęb-
nach typowe dla tej kultury 
rytmy. Nie zabrakło też wysta-
wy fotografi i z egzotycznego 
kontynentu. Goście bawili się 
przy suto zastawionych stołach, 
a przed północą wzięli udział 
w loterii, w której rozlosowano 
atrakcyjne upominki.

wb
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Kurator wystawy Magdalena Szyłow

Filipinki w centrum uwagi Fani składali życzeniaWłaścicel Andrzej Małyska  z gośćmi wernisażu
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ajnowsze, a jednocześnie legendarne zegarki fi rmy Bre-
itling można było podziwiać podczas specjalnego poka-
zu w zamku. To stara szwajcarska marka silnie związana 

z lotnictwem. W jej pracowniach powstawały kokpity dla samolotów, 
a także pracujące w ekstremach – zegarki dla pilotów Royal Air Force, 
US Air Force, a później i kosmonautów. Dzisiaj fi rma produkuje za-
równo „cywilne” linie tych ekskluzywnych czasomierzy, jak i specja-
listyczne (np. model Emergency z nadajnikiem wzywającym pomocy 
po zestrzeleniu samolotu). W Szczecinie można było m.in. obejrzeć 
najnowszy mechanizm B01, montowany w modelu Chronomat B01, 
którego zalety opisywał Markus Scharinger, dyrektor do spraw sprze-
daży w Europie Wschodniej i Austrii. To pierwszy mechanizm, który 
został opracowany przez Breitlinga i jednocześnie wprowadził fi rmę 
do grona zegarmistrzowskiej elity, tworzącej własne mechanizmy 
chronografów. Spotkanie, któremu towarzyszył bankiet i oprawa ar-
tystyczna, prowadził Michał Janicki, a śpiewała Sylwia Różycka. Pod 
koniec pokazu odbyła się loteria – szczęśliwy zwycięzca wrócił do 
domu z nie byle czym – zegarkiem Breitling Colt!         wb

Kronika Prestiżu
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abaret Czarny Kot Rudy i solenizanci Andrzej Poniedziel-
ski oraz Andrzej Grabowski byli atrakcją wieczoru andrzej-
kowego w Teatrze Polskim. Wszyscy razem postanowili 

wspólnie pomóc Lence Tuzińskiej – dziewczynce, która z powodu 
wady serca i przebytej operacji wymaga rehabilitacji. Po programie 
kabaretowym w wykonaniu szczecińskiej grupy  oraz specjalnym 
występie Poniedzielskiego, Grabowski poprowadził aukcję, na której 
zlicytowano m. in. naszyjnik Gosi Baczyńskiej, pióro z dedykacją An-
drzeja Zemki i wiele innych przedmiotów. Zebrano ponad 7 tys. zł, 
które zostaną przeznaczone na leczenie małej Lenki.        wb

Śmiech charytatywny

iątek trzynastego 
okazał się szczęśliwy 
dla właścicielek stu-

dia stylizacji wizerunku R&M 
– Reginy i Marty Piątkowskich. 
Tego dnia rozpoczęły uroczyście 
działalność w nowym miejscu. 
Na otwarcie panie zaprosiły 
klientów, przyjaciół i współpra-
cowników. Wznoszono toasty, 
a atrakcją było losowanie na-

Regina & Marta 
już w nowym miejscu
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Czasomierze dla twardzieli
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Andrzej Poniedzielski zabawiał publiczność

Czarny Kot Rudy

Andrzej Grabowski podczas licytacji

gród (wszystkie losy wygrywa-
ły). Było też wystąpienie. Panie 
Regina i Marta, jako doświad-
czone stylistki, zwracały uwagę 
na ogromną potrzebę kreowania 
wizerunku. To nie tylko modny 
ubiór i fryzura, ale też charakter 
i indywidualizm, który należy 
wydobyć. Goście słuchali z zain-
teresowaniem. 

wb
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Szczęśliwi zwycięzcy loterii
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ystęp Katarzyny Ro-
dowicz, córki sławnej 
Maryli, był głównym 

punktem jubileuszu dewelopera 
– fi rmy Status Dom. Podobno ar-
tystkę wypatrzył sam prezes spół-
ki Jerzy Szarżanowicz, którego 
ujęły nastrojowy głos i swingu-
jący repertuar młodej Rodowicz. 
Koncert wszystkim się podobał, 
a po wzniesionych następnie toa-
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Właścicielka salonu Dominika BońkowskaProwadzący galę Krzysztof Ibisz i artysta Henryk Sawka

W

Rodowicz i calvados Urok starej willi
a mapie gastronomicznej Szczecina pojawiła się nowa re-
stauracja. Willa Ogrody hucznym otwarciem rozpoczęła 
swoją działalność w mieście. Pierwszy wieczór w nowo 

otwartym lokalu właściciel, pan Tomasz Leźnicki spędził w towarzy-
stwie zaproszonych gości – swoich przyjaciół, działających w Szcze-
cinie prawników, przedsiębiorców, artystów. Specjalnie z tej okazji 
zagrała grupa Blue Bossa. Goście bawili się do późnego wieczora 
podziwiając odremontowane wnętrza zabytkowej willi przy Wiel-
kopolskiej. Szczególnie podobały im się wiszące na ścianach obrazy, 
a największe zainteresowanie wzbudziły piękne apartamenty na 
pierwszym piętrze budynku.          wb 
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Właściciel Tomasz Leźnicki wita gości w Willi Ogrody

roczystą galą w Fil-
harmonii Szczeciń-
skiej Centrum Han-

dlowe „Fala” uczciło dziesięć 
lat swojej działalności. Z tej 
okazji w Szczecinie pojawiły 
się gwiazdy. Imprezę popro-
wadził Krzysztof Ibisz, któ-
ry wytrwale zabawiał gości 
żartami, głównie na temat 
swojego podobieństwa do 
Krzysztofa Hołowczyca. Po 

Wójcicki na jubileusz
salwach śmiechu przyszedł 
czas na część artystyczną, 
którą uświetnił recital znako-
mitego śpiewaka Jacka Wój-
cickiego. Dodatkową atrakcją 
wieczoru był koncert chóru 
Abbatio, znanego ostatnio 
z udziału w show „Mam ta-
lent”. Po atrakcjach artystycz-
nych goście przeszli do foyer, 
gdzie czekały na nich bufety 
z przekąskami i wino.       wb

U
ostatni weekend li-
stopada odbyła się 
prezentacja nowego 

BMW serii 5 Gran Turismo 
oraz BMW X1. W hotelu Si-
lver  zgromadzili się wszyscy 
miłośnicy, klienci i przyjacie-
le salonu BMW Bońkowscy. 
Nowy design aut w połącze-
niu z najnowszymi osiągnię-
ciami Bawarskiego koncernu  

Dwie premiery BMW
zrobił na gościach ogromne 
wrażenie,  podczas prezen-
tacji można było obejrzeć  
wnętrze i wyposażenia pre-
zentowanych samochodów. 
Niewątpliwą atrakcją był też 
tor na którym goście ścigali 
się na gokartach. A było o co 
walczyć bo nagroda to  BMW 
X1 na weekend z pełnym ba-
kiem paliwa.              imj

W

stach i życzeniach goście przeszli 
do sali bankietowej, gdzie czekały 
już suto zastawione stoły. Świę-
towanie – które miało miejsce 
w Willi Ogrody - trwało jeszcze 
wiele godzin, a prezes zachęcał 
gości do picia jego ulubionego 
calvadosa. Wielu skorzystało 
z propozycji, bo i powód był nie 
byle jaki. Wszakże 20 lat dla fi r-
my to już poważny wiek!         wb

Felietonista Prestiżu Mariusz Podkalicki
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Prezes Status Dom Jerzy Szarżanowicz Katarzyna Rodowicz zachwyciła głosem
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